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Reakcininkai sieksią jį iš- 
deportuoti, panašiai, kaip jie 
siekiasi išdeportuoti Vincą 
Andrulį ir daugelį kitų darbi
ninkų veikėjų.

Leonas Prūseika —žymiau
sias Amerikos lietuvių laik
raštininkas. Visą savo amžių 
jis praleido rašydamas pro- 
gresyvei spaudai.

Be to, Leonas Prūseika — 
’pirmaeilinis oratorius.

Reakcija Prūseika puola, 
dėl to, kad jis ryžtingai kovo
ja už taikos pašauly.j išlaiky
mą ir už gražesnį darbo žmo
nėms rytojų.

Jei Prūseika eitų su tais, 
kurie norį karo, kurie geidžia 

-mūsų kraštui ir pasauliui pra
žūties, aišku, jo niekas “ne- 
baderiuotų”.

Puolimas ant Prūseikos — 
puolimas ant progresyvės 
spaudos, pirmiausiai, aišku, 
ant Vilnies, kurios redakcijo
je jis dirba.

Netenka gerbiamam skai
tytojui nei sakyti, jog šis ant 
mūsų žymaus veikėjo ir drau
go užpuolimas nepakreips jo 
iš to kelio, kuriuo jis eina.

Šis areštavimas, persekioji
mas Prūseikai nėra naujas da
lykas: caristiniai žandarai jj 
kadaise buvo puolę Lietuvo
je; jis ragavo kalėjimo 
tremtinio duonos.

Bet carizmas žlugo, o prin-1 
cipas, idealas, dėl kurio Prū-1 
seika kovojo ir kentėjo, trium-; 
fjuoja, ir triumfuos!

Amerikos lietuvių visuome
nė, kuri Prūseika pažįsta —iš 
jo raštų ir kalbų, — gal būt 
daugiau, negu kurį nors kitą 
mūsų veikėją, stovės su juo ir 
padės jam kovoti už laisvę.

Tenka remti Amerikinis 
Komitetas Sveturgimiams Gin
ti.

Bet svarbiausia: tenka tvir
tinti pažangioji mūsų spauda, 
ypatingai Laisvė ir Vilnis. 
Abudu dienraščiai šiuo metu 
veda savo vajų naujiems skai
tytojams gauti.

Aukščiausias šalies teismas 
neužilgo paskelbs savo spren
dimą ryšium su sveturgimių 
darbininkų judėjimo veikėjų 
persekiojimu..

Teismas spręs: ar valdžia 
turi teisę areštuoti ir depor
tuoti sveturgimį nepilietį už 
tai, kad jis kada nors pri
klausė amerikinei komunistų 
partijai ?

Kaip žinia, šiuo metu amė- 
•K rikinė komunistų partija ne- 
r priima savo nariais nepiliečių.

Kitas dalykas, kurį aukš
čiausias teismas spręs: ar val
džia turi teisę laikyti nepilie
tį darbininkų veikėją kalėji
me, neišleidžiant jo po bėla?

Abudu klausimai, kaip ma
tome, svarbūs, bet kaip teis
mas juos išspręs, — liekasi 
palaukti ir pamatyti. Teismo 
daugumą sudaro reakcininkai 
teisėjai, todėl negalima daug 
gero iš jo tikėtis.

Viskas, pagaliau, remiasi ir 
remsis sulyg tuo, kaip reaguos 
plačioji visuomenė.

i

Kadaise aukščiausias teis
mas atsisakė spręsti bylą ad
vokatų, kuriuos teisėjas Me
dina nubaudė kalėjimu už 
tai, kad jie drąsiai gynė 11-ką 
komunistų vadovų.

ij Advakatai padarė naują 
ziįjįąpeliaciją ir štai, tik šiomis 

dienomis tas pats teismas 
jk.nusprendė jų bylą svarstyti. 
/'Vadinasi, savo pirmesnįjį ta

rimą pakeitė.
r B

Jokia reakcijos banga ne
sulaikys progreso, neužtvenks

Šiauriečiai siūle, kad jie 
ir amerikonai pasitrauktų 
po 15 mylių atgal

Laisvės Vajus Konservatoriai 
laimėję anglų 
seimo rinkimus

Amerikonai almėsią šį siūlymą, 
bet tęsia derybas dėl pertaikos

Darbiečiai pralaimėjo, kaip rodo 
dar nepilnai suskaityti balsai

Korėją, spal. 26. — Šiau- kruviniausius mūšius kai
rinės Korėjos ir kinų atsto- nai rytiniame fronte pasi- 
vai nesutiko su amerikonų liktų amerikinėse rankose, 
pasiūlymu, kad šiauriečiai | Amerikonų pageidaujamas 
vakarinėje 
užleistu €

fronto pusėje pertaikos ruožtas rytuose 
amerikonams 200 būtų į pietus nuo Kosongo, 

ketvirtainių mylių plotą, o 0 viduriniame fronte į šiau- 
amerikonai pasitrauktų iš rę nuo Kumhvos, Čorvono 
200 ketvirtainių mylių plo- ir Yončono, bet į pietus nuo 
to rytinėje fronto pusėje. Kumsongo.
Tuomet būtų sudarytas ne-1 Tuo tarpu kartojasi mū- 
karinis pustrečios mylios šiai Yončono apylinkėje ir 
pločio ruožtas tarp vienų irt į pietus nuo Kumsongo.

Tuo tarpu kartojasi mū-

Šiauriniai korėjiečiai siū
lė, kad amerikonai ir šiau
riečiai pasitrauktų po 15 
mylių atgal visame fronte.

Pranešama, kad ameriko
nai atmes šiauriečių pasiū
lymą. Bet tęsia dervbas su 
šiauriniais korėjiečiais ir

lf i kinais.
(Pirmesnėse derybose 

šiauriečiai reikalavo nusta- 
’ tyt neginkluotą pertaikos 
ruožtą paliai 38-ta paralele, 

‘ nesitraukiant vieniems ir 
kitiems iki tos linijos — se
nojo rubežiaus tarn Šiauri- 

' nės ir Pietinės Korėjos.)
D^h^r amerikonu siūlomai 

nąliauboms linija rytiniame j 
fronte būtų apie 40 myliu i .v .

150 amerikonų išvyko į 
lės. o vakariniame fronto w .
gale — keliolika mvliu į 
nietus nuo. tos paralelės.
Tad amerikonų laimėti per

Protestuoja prieš nacių 
generolų, paskirtą jankiam 
lakūnam mokyti

New York. — Karinė A- 
merikos valdyba yra paskv- 
rus buvusį nacių generolą sadorius dr. Philip C. Jes- 

‘ Schreiberi| sup ir republikonas Warren 
medikalei R. Austin, buvęs senato

rius.
Jungt. Tautų seimas įvyks 

Paryžiuje; prasidės lap
kričio 6 d.

dr. Walter į P. ! 
kaip mokytoją medikalei 
mokyklai amerikinių oro jė
gų Randoph Fielde. Schrei- 
beris buvo Hitlerio armijos 
daktarų viršininkas.

Amerikiečių Darbo Parti
jos kandidatas rinkimams į 
New Yorko miesto tarybos 
pirmininkus, Cliff ordas T. 
McAvoy užprotestavo prieš 
Schreiberio paskyrimą mo
kytoju. McAvoy taip pat 
ragina • demokratų ir repu- 
blikonu kandidatus reika
lauti, kad valdžia atmestų 
Schreiberį. . •

Sakoma, Egiptas gautų 
ir ginklų iš Sovietų'

London. — Anglų spauda 
įžiūri, kad Egiptas pagal 
planuojamą prekybos su
tartį su Sovietų Sąjunga 
galėtų* gauti ne tik civilinių 
reikmenų, bet ir ginklų.

Washington. — Kūdikių 
paralyžium šiemet susirgo 
jau 22,790 asmenų visoje 
šalyje.
darbo žmonių judėjimo ir 
ryžto jų kovoje už taiką ir 
skaistesnį rytojų.

Sovietų gamyba pakilo 
15 procentų

Maskva. — Visos pramo
nės Sovietų Sąjungoj per 
paskutinius tris mėnesius 
padarė 15 procentų daugiau 
dirbinių - produktų, negu 
pernai per tą patį laikotar
pį, ir viršijo platins 3 pro
centais.

Tiktai kai kurios pramo
nės nepilnai įvykdė planus, 
kaip kad automobilių-trak- 
torių, medvilnės, transpor
to mašinerijos ir medžio.

Jungi. Tautu seimą
New York. — Laivu iš

plaukė Francijon i Jungti
nių Tautų seimą 150 ameri
konų — delegatai ir jų pa
dėjėjai. Vadovaujantieji de
legatai yra valstybės sekre
torius Dean Acheson, pre
zidento Roosevelto našlė E- 
leanora, keliaujantis amba-

SOVIETŲ DELEGATAI
Maskva. — Sovietų Są

junga siunčia 85 asmenis į 
Jungtinių Tautų seimą kaip 
sovietinės Rusijos, Ukrai
noj ir Baltarusijos delega
tus bei padėjėjus.

Katalikų kunigas 
kapelionas apsivedė

San Francisco. — Sugrį
žęs iš Korėjos, karinis ka
pelionas, katalikų kunigas 
Thomas Mitchell, 34 metų 
amžiaus, apsivedė su turtin
go farmerio dukteria Pau
line Zaina, 24 metų.

Kunigas taip pat buvo 
pranciškonas. Dabar jis ža
da farmeriauti.

Katalikų bažnyčia tuojau 
ekskomunikuoja (išmeta iš 
savo tarpo) kunigą, kai tik 
jis apsiveda.

ORAS.-—Giedra ir vis ne
šalta.

Dienraščio Laisvės vajus už naujus skaitytojus, at
naujinimą prenumeratų ir aukas prasidėjo su spalio 
(Oct) 1 d. ir tęsis iki Naujų Metų.

Vajininkai turi punktų
Elizabetho Vajininkai ................................... 1,068
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn.................. 782
Brooklyn^ Vajininkai .. .................................. 728
Philadelphijos Vajininkai ............................... 448
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa.......................  420
D. Jusins, Worcester, Mass............................ 420
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass........... ..... 376
L. Prūseika, Chicago, Ill.................................. 364
Hartfordo Vajininkai ...................................... 364
J. Balsys, Baltimore, Md.................................. 336
F. Klaston ir P. Bechis, Great Neclę N. Y. 272
J. Bimba, Paterson, N. J.................................. 272
J. Blažonis, Lowell, Mass. ...............................  208

. S. Penkauskas, Lawrence, Mass.................... 196
S. Puidokas, Rumford, Me............................... 196
Montrealo Vajininkai....................................... 168
F. Mankauskas, Tunkhan nok, Pa.................... 140
J. Grybas, Norwood, Mass............................... 140
LLD 20 Kp. Moterų Skyr„ Binghamton, N.Y. 112
Chesterio Vajininkai ........................   112
A. Apseigiene, Auburn, Me..............................  112
P. Šlekaitis, Scranton, Pa............................... 112
V. Ramanauskas, Minersville, Pa........................ 112
LLD 13 Kp., Easton, Pa. ...............................  112
Ig. Kartonas, Tuckahoe, N. Y...................... 112
V. Kartonas, Maspeth, N. Y........................... 112
Los Angeles Vajininkai ................................... 84
Rochester^) Vajininkai ....................................  84
J. Did j unas, New Haven, Conn...................... 84
Pittsburgho Vajininkai ................................... 84
P. Krishaunas, New Kensington, Pa............ . 56
Wilkes-Bane Vajininkai ............................... 56
J. Dailintas, E. St. Louis, Ill.............................. 56
LLD 136. Kp:. Harrison. N.‘ J.............. ...... 28
P. Janiūnas, BavonnėJ N. J. • . ..........................28
Geo. Jamison, Livingston, N. J. .................... 2.8
Visus irt visas -nrasome stoti i dienraščio v?iu — 

gaukite/ nauhi > skaitytom. atnaujinkite nesibaigusias 
prenumeratas! ’ Taipgi prašome skaitvtoius alsinau! 
jinti, kurių prenumeratos ja u nasibaigė arba, hmmasi.

Laisves Administracija

TAKSU KOLEKTORIUS
NUSUKO $32.834
SAVO TAKSU VALDŽIAI
Washington. — Tyrinė- 

jančioji Kongreso Atstovų 
rūmo komisija surado, kad 
vyriausias Brooklyno, N. 
Y., taksų kolektorius Jo
seph P. Marcelle pats nu
suko valdžiai $32,834 savo 
taksų už 1945 iki 1949' me
tus.

Wm. Remingtonas iš 
naujo apkaltintas

v New York. — Federalė 
grand džiūrė -vėl apkaltino 
buvusį valdininką Williamą 
Remingtoną, kad jis pernai 
žiemą teisme penkis kartus 
po priesaika melavęs, užsi
gindamas, kad buvo Komu
nistų Partijos narys ir da
lyvavo jos veikime. “Svar? 
blausias” liudytojas prieš 
Remingtoną yra šnipė Eli
zabeth Bentley.

Pernykščią teismo spren
dimą prieš Remingtoną pa
naikino apeliacinis teismas?

Kultūrine Kinijos 
pasiuntinybe Indijai

New Delhi, Indija.—Kini
jos Liaudies Respublika at
siuntė savo kultūrinę misi
ją į Indiją — šešioliką ar
tistų, muzikų, dainininkų, 
mokslininkų ir. kt.

Kaipo taksų kolektorius. 
Marcelle gavo po $10,000 
algos iš valdžios per metus, 
bet tuo laikotarpiu dar “už
sidirbo” 202 tūkstančius do
lerių nuošaliai, dalyvauda
mas gembleriškų mašinų 
biznyje ir advokataudamas.

Galų gale, 'Marcelle tapo 
pavarytas.

Rekordiniai pabrango 
pragyvenimas

Washington. — Valdžios 
Darbo • Statistikų Biuras 
pranešė, jog maistas, dra
bužiai ir kiti gyvenimo reik
menys dabar lėšuoja 86 pro
centais brangiau negu 1939 
ųietais. Dabar reik-ia mo
kėti dolerį ir 86 centus už 
reikmenis, kurie tada buvo 
nuperkami už vieną dolerį.

Maistas nuo korėjinio ka
ro pradžios pabrango be
veik 12 procentų, o drabu
žių kaina pakilo daugiau 
kaip 9 procentais.

New York. — General 
Electric Co. gavo $112,919,- 
454 įplaukų per pirmuosius 
9 mėnesiug šiemet.

Madrid, Ispanija. — A- 
municijos sprogimas Zara- 
gozoj užmušė 5 ispanus. t

London, spal. 26.—Angli
jos seimąn ketvirtadienį bu
vo išrinkta bent 309 Chur- 
chillo partijos konservato
riai ir 283 darbiečių-socia- 
listų kandidatai, kaip pra
neša penktadienio vidudie
nį, paduodant dar neuž
baigtus skaičiuoti balsus.

Churchillui stokavo tik 4 
atstovų iki sudarymo dau
giau kaip pusės visų seimo 
narių. Bet tvirtinama, kad

i Inland plienininkai 
laimėjo streiką

East Chicago, Ind.—Lai
mėjo streiką ir sugrįžo dar
ban 18,000 Inland Plieno 
kompanijos darbininkų, 
Jungtinės Plienininkų Uni
jos nariai. Privertė kom
paniją sugrąžint jiems se
nąjį uždarbį pagal unijinę 
sutarti.

Komnaniia buvo taip “per
tvarkius” darbus, kad nu

kukdavo darbininkams anie 
27 dolerius algos per sa
vaitę.

Streikuoja Pottstown 
gumos darbininkai

Pottstown, Pa. — Tęsia 
streiką daugiau kaip 2,000 
darbininkų prieš Firestone 
Tire and Rubber kompani
ją. Jie, CIO unijistai, strei
kuoja todėl, kad kompanija 
samdė pašalinius darbinin
kus.

Robertas E. Garberis, vie
tinio unijos skyriaus pirmi
ninkas, ragina streikierius 
grįžti darban, bet jie ne
klauso.

Reguliarė unijistų alga 
yra $1.95 valandai, o paša
liečiams kompanija moka 
tiktai $1.35 už valandą.

ČIANGAS SUŠAUDĖ 
SAVIŠKĮ VAGĮ

Taipei, Formoza. — Tapo 
nusmerktas ir sušaudytas 
Čiang Kai-šeko kinų tauti
ninkų generolas Tang Yli
ming už tai, kad pavogė 530 
galionų gazolino.

Amerikos laivynas 
paruoštas A-bombom

4-. _______

Washington. — Karinio 
laivyno sekretorius Dan A. 
Kimball pranešė, jog Ame
rikos karo laivai Vidurže
mio Jūroj yra paruošti nau
dot atomines' bombas, kada 
tik reikėtų.

• Ten sutelkta 60 ameriki
nių karo laivų, artimuose 
Italijai ir Franci jai vande
nyse.

Formoza. — žemės drebė
jimai čia pražudė jau 62 
žmones.

jo konservatoriai dar gaus 
daugiau kaip tuos 4 iš far- 
merių, kurių balsai vėliau 
pasiekia Londoną.

Seiman taipgi, išrinkta 4 
liberalai ir pora kitų. Bet 
liberalai einą su churchilli- 
niais.

Seimas susideda viso iš 
625 nariu.

Jau penktadienio vidudie
nį darbiečių premjeras Cle
ment Attlee ruošėsi iteikti 
karaliui pasitraukimą.

Attlee’o valdžia laikėsi 
per 6 metus, bet pastara
jame seime turėjo tiktai 6 
atstovų daugumą.

Pranešama, kad Winston 
Churchillas jau prašė kara
lių, kad užgirtų jį kaip nau
jąjį Anglijos premjerą.

Egiptas kartoja, anglai < 
turi pasitraukti .,.,

Kairo. — Egipto užsienio' 
reikalu ministras užreiške, 
kad Anglija turi visųpirm 
ištraukt savo kariuomenę 
iš Suezo ruožto ir iš Egin-. 
tinio Sudano. Tik no anglų 
kariuomenės pasitraukimo 
Egiptas sutiktu tartis su 
anglais - amerikonais apie 
jų siūlomą bendrąja koman
dą dėl Suezo kanalo apgy
nimo nuo komunistų.

Franc, komunistai sveikina 
Artisto Picasso sukakti

Valauris, Francija. — Pa
sauliniai išgarsėjęs artis- 
tas-piešėjas Pablo Picasso 
sulaukė 70 metu amžiaus. 
Francijos Komunistų Parti
ja atsiuntė jam šiltus svei
kinimus. Pats Picasso yra 
veiklus komunistas.

Gen. Eisenhower — “abieju 
partijų kandidatas”

Paryžius. — Pranešama, 
kad jeigu republikonai ne- 
paskirs generolą Eisenhow
er} savo kandidatu į prezi
dentus, tai Eisenhoweris su
tiks būti demokratų kandi
datu.

ANGLAI VIS ŠAUDO 
EGIPTeNUS

Prieš anglus streikuoja 
egiptėnai laivakroviai ir 
geležinkeliečiai Suezo ruož
te. Anglų kariuomene nu
šovė dar vieną egiptėną ir 
sužeidė kitą.

Egipto valdžia sulaikė 
maisto produktus tiems an
glams.

Indianapolis, Ind. — Tapo 
areštuotas už girtą važia
vimą Lloyd Reisner, kuris 
1949 metais buvo išrinktas 
geriausiu trokų vairuotoju

■HMi
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1UŽ EISENHOWERI
i REPUBLIKONŲ PARTIJOS organas, Herald Trib- 
l| une, aną dieną atvirai išstojo už tai, kad ši partija no

minuotų savo kandidatu krašto prezidento vietai gene
rolą Eisenhowerį.

Tai pirmas toks tvirtas balsas, pasakytas už tą ge
nerolą. Gubernatorius Dewey taipgi stoja už Eisenhow- 

Ga.limas daiktas, kad eisenhoweri-I erio nominavimą.
I niąį, rępublikonai paims viršų, Tafto nenominuos ir sta- 
1 tys generolą.Iį;

i Dienraištis Herald Tribune šiuo metu pilnai remia 
Trtfmano užsieninę politiką, — karo politiką. Genero
las TEisenhoweris taipgi pilnai pritaria Trumano poli
tikai. Tad kyla klausimas: koks būtų skirtumas, jei, 

d sakysime, vietoje Trumano, Baltajame Name sėdėtų Ei- 
Į serihoweris?

u Pagrindinio skirtumo nebūtų.
Ar Eisenhoweris sutiks būti nominuotu kandidatu 

prezidento vietai? Abejoti, rodosi, nereikėtų. Jei tik jis, 
: Eisenhoweris, numatytų, kad būtų išrinktas, aišku, apsi- 
U imtų.

CIA IR TEN
SAVAITRAŠTIS COLLIER’S spalio 27 dienos laidoje 

išspausdino ilgą “dokumentalinį” straipsnį apie tau kaip 
amerikinės atomo bombos sunaikins Tarybų Sąjungos 
miestus (ir žmones

Laikraštis teigia,
Tarybų Sąjungos yra neišvengiamas ir juo greičiau jis 
busįradėtas, tuo būsią geriau.

Aišku, šis laikraštis - žurnalas nėra pirmas, besisielo-; 
jąsLn^ujų karu, atominiu karu. Jau ne vienas komerci- 
nia -laikraštis yra rašęs apie tai, kaip bus sunaikinti 
tapybiniai miestai. Ne vįęn.as tų laikraščių iššpaušdino ' 
žemėlapius,. kuriuose buvo atžymėti ir paskirti tarybi- 
niat.miestai,atominei ugniai.

Taip yra pas mus. O kaipgi Tarybų Sąjungoje? Ką 
to prasto spauda rašo, kuo ji vyriausiai sielojasi?

Tarybinė spauda, nežiūrint, kur ji išeina, kokioje kal
boje spausdinama, vyriausiai sielojasi taikos išlaikymu!

Tarybų Sąjungos spauda siūlo atominius ginklus nu- 
įstatyminti, padaryti juos nelegaliais, nevartoti jų jokia- 
me*kare, jei jis kur ir kiltų.

Tąrybų Sąjungos spauda nuolat primena tą faktą, kad 
komunizmas ir ‘kapitalizmas gali gyventi taikoje, kad 
kar^s nėra neišvengiamas.

Turint šiuos faktus prieš akis, kiekvienam turėtų būti 
aišku, kokią civilizaciją, kokią kultūrą gendanti Ameri- 
koS'kapitalistų klasė žmonijai siūlo!

IŠ URUGVAJAUS I
GERBKIME SAVO 
LIAUDIES DAINĄ

MONTEVIDEO. — Susi
rūpinusių lietuvių liaudies 
menu asmenų iniciatyva, 
UL Centre prasidėjo lietu
viškų dainų pamokos ir nu
matyta rengtis dainuoti 
įvairiuose p a r e n gimuose 
sambūrio formomis, o taip 
pat per radijo pusvalandį. 
Į šį kilnų ir aukštos kul
tūros meninį darbą su dide
liu pasišventimu yra susibū
rę žymesni kolonijos daini
ninkai, būteųt: J. Kanap- 
kis, darbininjkų sūnus, var
go keliu sugebėjo įgauti ne
mažą dainavime supratimą 
ir turi gerai išlavintą savo 
lirinio tenoro baDą,. A. Sa
vickas, taip pat darbininkų 
sūnus, su savo stipriu ir 
pralavintu, baritono spalvos 
balsu turi didelį pasišven
timą ir norą mokytis ir dai
nuoti; pabrėžtina, kad šie 
du jaunuoliai yra vieninte
liai iš jaunimo tarpo, kurie 
tampa dideliu ateities paža
du ; V. Banevičienė, M. Le
kavičienė ir D. Grebenko- 
viene turi gražius soprano 
rūšies balsus ir, nėžiūriht 
savo namų bėi šeimos rū
pesčių, su dideliu pasišven
timu lankosi dainų pamoko
se ir lengvai orientuojasi 
dainavime. I. Digrevičienė 
savo stipriu alto balsu su 
nepaprastu ehtuziažmu ir 
dainų mylėjimu1 uoliausiai 
lankosi paskirtose dainų 
pamokose.

Šie visi išvardinai daina
vimo pionieriai už savo ša
lies gražios dainos kėlimą 
ir platinimą yra ir: bus- tin
kamai įvei-tihami ir ''aukštai 
visų Urtik'ūajaus lietuvių 
pagerbti’. ’ 1 ' ’ ' ’• ' - ii.

Laisvoji Sakykla
į gyba ir ‘aukštuomenė’ su-
! siprasdavo ir juos išmesdl-
• VO iš vietų. Ponas Rašte- .

. * ane" uis iš spaudos buvo pada- '
mumškis menševikų Nau- [ ręs žvalgybos priedą.

Nupiešė ir savo 
biaurų portretą

Koks ten Petras
Naujienų redaktorius lie

ja prieš Prūseiką tulžį už 
tai, kad jis, Prūseiką, daž
nai kritikuoja poną Grigai
tį; kritikuoja už tai, kad 
Grigaitis yra taikos ir dar
bininkų judėjimo priešas.

Ir štai, dabar, xkai reak
cija užpuolė L. Prūseiką, 
tai Grigaičio laikraštis ban
do “suvesti su juo sąskai
tas” jo išdergimu.

Šitaip tegali daryti tik 
visiškai su laikraštine dora 
atsiskyrę žmonės.1 •

DžlAUGIASI
Čikagos Naujienos surado 

progą “paėsti” Leoną Pi’ū- 
seiką dabar, kai jis, Prūsei- 
ka, buvo areštuotas.

Spalio 24 d. laidoje Nau
jienos išspausdino 
špaltą bjaurių prieš Prū
seiką melų ir kelionių. Tarp 
kitko Naujienos 
šo:

Taip, Prūseiką 
kaip ir Andrulis, 
mui — dėl jų priešvalstybinės 
veiklos, dėl dalyvavimo ko
munistų partijoje, kuri nori 
jėgą nuversti šios šalies val
džią ir įsteigti čia diktatūrą, 
panašią į sovietinės Rusijos. 
Ar reikia tuo stebėtis?

Kiekvienam yra aišku, 
.jog tai, ką Naujienos rašo, 
yra grynas melas.

Leonas Prūseiką Ameri
kos lietuvių visuomenei ži
nomas kaip žymus publicis
tas ir geras kalbėtojas-ora- 
torius. Nei savo kalbose, nei 
savo raštuose 
“priešvalstybinė 
nejjaiode. Komunistų pai-1 menes;us krikščionių , dęmo- 
tijai Pi ŪSeika pi įklausyti | kratų partija prašalino iš sa- 
negalėjo, nes jis nėra Ame- vo eilių keturius parlamento 
rikos pilietis, gi nepiliečių, narius. : • 
kaip jau buvo skelbta, ko-j 

imunistų partija nariais ne
ima, 
partija neragina jėga nu-! 
versti Amęrikos valdžią. i

Prūseikos nusidėjimas glū-1 
di tame, kad jis, kaip išti
kimas darbininkų judėjimo 
veikėjas, ryžtingai kovojo

ištisą

šitaip ra

sų imtas,

veiklos”
• 11 cl o.

ŠALINA Iš SAVO EILIŲ
Dienraštis Vilnis rašo:
Telepresš ' * praneša ’ iš Ro

mos, kad krikščionių ' demo
kratų partija pašalino iš savo 
eilių Italijos parlamento narį 
Gerardo de Caro. Jisai rėmė 
darbininkus ir valstiečius, ku
rie kovoja U’ž savo būkles pa
gerinimą. Už tai jį ir praša
lino iš partijos bile kokiems 
p regresyviems p ore išk jams
priešinga . vadovybė.

I “Gerardo de Caro nėra vie-
Per kelis pastaruosius

jienose nutapė “portretą” 
dabartinio smetoninės Dir
vos redaktoriaus Vinco Ras- 

,tenio, didžiausio smetonlai- 
žio, buvusio Smetonos ofi
ciozo Lietuvos Aido redak
toriaus, smetonininkų są
jungos sekretoriaus ir tt. 
Keleivio redaktoriai tą 
“portretą” pacituoja ir nuo 
savęs priduria:

“Prie to portreto ne ką 
galima pridėti, negut tik 
reikėtų priminti, kad ponas 
Vincas Rastenis Lietuvoje 
nesitenkino pata i k a v i m u 
ministerių žmonoms, bet jis 
‘veikdavo’ ir plačiau. Jo

Kitais žodžiais, šis sme
toninis sutvėrimas buvo 
šnipas ir provokatorius.

Bet šitomis pačiomis pa
stabomis koleivininkai nu
piešė ir savo portretą.. Argi 
išeina bent vienas Keleivio 
numeris, kuriame jie nesi
džiaugtų persekiojimu ko
munistų ir kitų pažangių 
žmonių? Argi jie nekurs- 
.to gaujų prieš pažangie
čius? Argi nerodo pirštu 
valdžios organams, kas rei
kėtų pulti ir persekioti? 
Argi tam pačiam Keleivy-

J

jog, girdi, karas tarp Amerikos ir; už, darbininkų klasės veika-

Amčrikos spaūda užtyli 
tuos faktus. Bet jeigu iš kai- 

Pagaliąu, komunistų j riųjų partijų išmeta vieną ki- 
! tą asmenį, tuomet barabani- 
į įama labai garsiai.

Ne tik Italijoj,1 bet, ir Fran- 
cūzijoj katalikų darbininkų ir 
intelektualų eilėse pasireiškia 
bruzdėjimas ir opozicija prieš 

i netikusią vadovybę. Vipa eilė 
žymių katalikų intelektualų 
Krahcū'zijoj įsijungė kovon, už 
taiką. 1 * ’ . ; '

O ką jau kklbčti' apie ka
talikų veorientaciją Vengri
joj1, ’ Lenkijoj' ir' -Čekoslovaki
joj ! : I i ' i . ' s 1

ius, už taikos išlaikymą pa
saulyj, už šviesesni darbo 
žmonėms rytojų, štai, kur 

i Prūseikos nusiže n. girnas ! 
Į ŠtŠai, ,už ką jis yra puo- 
| lamas L. ..

per . ‘Lietuvos Aidą’ visų 
pažangesnių žmonių, kurie 
dėl vadistinio režimo ne
apsižiūrėjimo ar dėl ne
turėjimo pakaitos buvo 
užsilikę valstybės ar savi
valdybių vietose. Tokius 
‘pavojingus’ asmenis p. Ras
tenis įsikąsdavo ir kramty
davo jų pakinkles, kol žval-

mam puslapyje nesidžiau
gia, kad Meksikoje tapo su
imtas, sugrąžintas į Jung
tines Valstybes ir Įkalintas 
Komunistų Partijos sekre
torius Hali?

Vadinas, jie yra tiktai 
rasteniai amerikinėse saly- a 
gose. Jų portretas irgi la
bai biaurus. Keleivį jie se
niai pavertė žvalgybos prie
du. Skaitytojai

i

Krašto gyventoju centras oaoar ranuasi uunojaus vau- 
. Joje prie miestelio Uiindas. PiVmiaii1 tas centras buvo

Indianos valstijoje pHe miestelio Carlisle.

SVARBI KONFERENCIJA
Į šeštadienį, spalių 27 dieną, Brevoort hotelyj, 
Niujorke, įvyks svarbi konferencija, kurią šaukia Na
tional Council of American-Soviet Friendship organi-

’Šicorganizacija buvo įkurta prieš metų eilę ir jos vy
riausias tikslas yra darbuotis, kad tarp Amerikos ir Ta
rybų Sąjungos gyvuotų prieteliškumas, gyvuotų drau
giški santykiai. ' '

Kadaise šalies prokuroras paskelbė šią organizaciją 
Tsubversyve,” tačiau aukščiausias šalies teismas tai at-

Konferencijoje kalbės žymūs amerikiečiai, tarp kurių 
pu&jEslanda Robeson, Dr. Harry F. Ward, Victor Perlo, 
Maud Russell, Hector Jacques ir kiti.

Mums rodosi, jog konferencija įvyksta labai laiku ir 
ji, be abejojimo, atliks naudingų darbų.

Žmonių balsas už taiką
Didžiausio; visam pašau-; organizavusios 

lyje darbo unijų lokalo se-'Negrų Darbo "Tarybos. Tos 
kretoritis kalba visų žmo- tarybos tikslas suvienyti 
nių vardu, kai jis pasmer- organizuotus negrus darbi- 
kia Anglijos imperializmo Į ninkus kovai prieš diskri- 
žygius Egipte ir Ameri
kos žadamą anglams 
pagalbą prieš Egipto žmo
nes. United Auto Work
ers Local 600 (Fordo) 
sekretorius William Hood 
pareiškė, kad Egipto žmo
nės turi teisę išvyti iš 
savo žemes Anglijos impe
rialistus.

William Hood yra ne
gras. Jo vadovaujamas lo- 
kalas turi 65,000 narių. ■

Kai mūsų valstybės se
kretorius Dean Acheson 
kalba,- sako Hood, kad A- 
merika padės anglams ko
voje su'Egiptu, jis nekaL. 
ba vardu šios, šalies milijo
nų negrų. Jis sako, kad šios 
šalies negrai visa širdimi 
pritaria Afrikos ir Azijos* 
spalvotų žmonių kovai prieš 
imperializmą?.

Beje, William Hood yra 
pirmininkas neseniai susi-

minacija. .
Hood sako: 

negrai žmonės 
dr a neturi

Nacionales

“Amerikos 
nieko ben- 

su agentu iš 
Wallstryto, Dean Achešonu, 
kuris nėra pakėlęs pirštą 
neigi pakels už negrų teisę 
balsuoti, arba už teisę val
gyti restdurąnte; kuriame

tavimo pirmat.” ' -•
Egipto žmonių sukilimą 

prieš Anglijos imperialis
tus William Hood Skaito vi
sos žmonijos reikalu. ‘■■ “Tai 
yra spalvuotų žmonių suki
limas prieš imperializmą/’ 
sako Hood. “Jis prasidėjo 
Kinijoje; atėjo į Korėją iv 
Iraną, o dabar Egipte. Ir 
mes, Amerikos negrai uni- 
jistai, nariai1' •; Načion’alės 
Negrų Tarybos, tą sukilimą 
kdrštai sveikiname.’' ‘

UJO OCllYVj 
ri' .nešdintis ! kmkan' išĮ E-

YraUdek, liūdną, ir ąpg.ai-i, 
lėtiną, kad' į kultūros ’darbe' 
atsiranda asmenų, kurie £a- — 
vo silpna muzikoje ir dai-'V. e . vv®”* i •

'bet vfen .'Dienraščio : Laisves reikalainavimę nuovoką,, 
tik pasirodymui,' kad sieki 
tiek gali parašyti ’ į lajkraš- 
tį, drįsta' nagrinėti, ir' neva 
prasitarti apie dainavimo 
sistemą bei jo fortnas, bū
dami, tikrais tos sritieg ži
nojimo ubagais, jau nekaL 
bant apie teorinį klausipią.

Ateityje tokius pseudo 
kritikus prilyginsime į tūlą 
kada tai asmenį, kuris vie
ną rytmetį pasiėmęs didelį 
krepšį nutarė, vieton į miš
ką, eiti į prūdą grybauti ir 
gerokai.. pabraidęs po van
denyje esantį dumblą per
pykęs sugrįžo į namus be 
grybų. Panašius pseudo 
kritiko rašinėjimo tikslus 
dainininkai gerai supranta 
ir ateityje į juos .' sugebės 
tinkamai reaguoti. -

Tegyvuoja lietuvių 'liau
dies darni dailiai ? ■

1 1 Dairios sūnus

Jis sako? *kad; britai' tū- Norvegijos Ųompartijos CK

APIE ILGAAMŽIUS ŽMONES
MASKVOJE I^EIDINeJĄS žurnalas “Ogoniok” iš

spausdino straipsnį, analizuojantį ilgamečių žmonių gy
venimą.

Kaip žinia, Tarybų Sąjungoje yra žmonių, pasiekusių 
irtį’pusantro šimto metų amžiaus.

Straipsnyje paneigiama ta teorija, būk klimatas turįs 
li(įeTės įtakos į žmogaus ilgą amžių. Ligi šiol T. Są- j 
iungpje pasižymėjo vienas rajonas—OČemčirsk 'rajonas,! 
Abchazijoje, prie Juodosios jūros,—kur gyvena daug se- 
lo.Amžiaus žmonių. Kadangi šiame rajone klimatas 
ivebaus, geras, -tai dėl to ir buvo skelbiama, jog klima- • 

nusako žmogaus amžiaus ilgumą a,r trumpumą.
Tačiau dabar tarybiniai mokslininkai ta teoriją užgin- 

hnaį*sakydami, jog šaltojoj Jakutijoj, Sibire, taipgi yra 
letnaža šimtamečių žmonių.

Laikraštis teigia, jog ilgiau gyvena tie žmonės, kurie 
;uri.didelę meilę darbui, bet dirba saikiai, nepamiršda- 
m,.?į0g reikalingas ir poilsis. r

Chester Bowles prisiekdinamas Amerikos ^ambasado
rium Indijai. • "

išplėstinis pasitarimas
OSLO, rugp. 27 d.—Laik

raštis “Friheten” praneša, 
kad rugpjūčio 25-26 dieno
mis Oslo mieste įvyko Nor
vegijos kompartijos CK iš
plėstinis nosėdis, dalyvau
jant partijos rajoninių or
ganizacijų atstovams.. Iš 
viso pasitarime dalyvavo 48 
žmonės. Darbų tvarkoje bu
vo rinkiminės kovos ir par
tinės spaudos platinimo 
klausimai. Pasitarime pra
nešimą apie politinę padėtį 
ir komunalinius rinkimu^ 
padarė partijos pirminin
kas Emilis Levlienas. Pa
sitarimas parodė, pabrėžia 
laikraštis, kad partija šiuo 
metu yra sutelkta ir turi 
gerus galimumus toliau sti
printi savo gretaš. ’ * '

Demokratiniai lietuviai atsinaujindami dienraštį 
Laisvę širdingai paremia ir aukomis. Vėlesniu laiku 
sekamai gavome aukų:

A. Klapackv, Cranford, N. J................
P. iPoškaitis, Brooklyn, N. Y..............
K. Kairys, Pittsburgh, Pa....................
K. Koyutis, Lowell, Mass.....................
P. Butkus, Upper Black Eddy, Pa. ..
A. Stiney, Kulpmont, Pa.......................
J. Mikalatiski, E. St. Louis, Ill............
W. Gudaitis, E. St. Louis, Ill........ ...
M. Rudonis, Elizabeth, N. J.............
P. Jočionis, Detroit, Mich....................
F. M. Shurnian, Farmington, Me.........
J. Diamont, Pittsburgh, Pa...................
Mrs. A. Yonkins, Chicago, Ill.............
Mrs. H. Trusak, Chicago, III................
R. Chulada, Lowellt Mass.................. .
J. Vaitaitis, Brockton, Mass................
M. Tamulevičienė. Brockton, Mass. . ...
V. Navickas, Ansonia, Conn................
J. Vaznys, Brooklyn, N. Y................

- D. KaSmauskas, Flushing, N. Y.........
Mi*Patinskas, Newark, N. J............... . .
B. Baleišis, New York, N. Y. ........
A. Gerbut, Hartford, Conh.................
P. Ragauskas, Aliųuippa, Pa.......... .
W. Lengvinas, Easton, Pa. . :.............
St. Rinktinas, Bethlehem, Pa................
M. Barkauskiene, Elizabeth, N. J........
J. Zaveckas, Perth Amboy, N. J.........
P. Taras, Elizabeth, N. j....................
Draugas, Worcester, Mass....................
J. A. Krasauskas. Norwood, Mass........
J. Sabaliauskas, Valhalla, N. Y............
Ig. Kartonas, Tuckahoe. N. Y............
Ig. Yodeikis, Yonkers, N. Y...................
A. Miswick, Yonkers, N. Y...................
F. ir M. Krungliai, Woodhaven, N. Y............ 2.00

Po $1 aukavo: Ę. Rudaitis, Brockton, Mass.; L.
Gross, Lawrence, Mass.: P. Norus, N. Chelmsford, 
Mass.; A. Pocius, Bayonne, N. J., ir J. Maknavich, 
Bayonne, N. J.
Širdingai ačiū už aukas! Kurių tik pasibaigė prenu

meratos arba baigiasi, tai prašome tuojau atsinaujinti 
per mūsų vajininkus, arba vajininkes, arba tiesiai į 
Laisvės raštinę. Pagal išgalę, paaukokite dienraščio 
reikalams. Laisvės Administracija

$13.00 
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Rašytojas J. Šimkus apie jaunuosius 
Lietuvos prozininkus

Šių metų gegužės mėnesio 10-13 
. dd. Vilniuje įvyko Il-rasis Lietuvos 

jaunųjų rašytojų pasitarimas, kuria
me dalyvavo apie 80 jaunųjų prozi
ninkų, apysakininkų. Pasitarime da
rė pranešimus rašytojai J. Šimkus, 
T. Tilvytis, J. Baltušis, K. Korsakas 
ir M. Sluckis. Apie prozininkų semi- 
narą-konferenciją J. Šimkus smul
kiau rašo žemiau telpančiame straip- 
snyj. — Laisvės Red.

(■; ♦ į

Vilnius. — Jaunųjų rašytojų pasita- 
tmo metu buvo suruoštas vienos dienos 
prozininkų seminaras. Seminaro metu 
buvo išnagrinėta kai kurių jaunųjų pro
zininkų kūryba ir iškelti kūrinių trūku
mai, bendri visiems pradedantiesiems 
rašytojams. Pav., drg. Juciaus (iš Švėk
šnos) apysakoje “Stebuklų krašte? pasa
kojama apie klasių kovą, apie tarybinio 
gyvenimo, socializmo įsigalėjimą mūsų 
kaime. Visa tai yra teigiami apysakos 
bruožai. Bet autorius, vaizduodamas ko
vą su atsilikimu, reakcinga kunigija ir 
nesugebėdamas atrinkti mūsų vystymosi 
būdingų reiškinių, perdaug prisirišęs 
prie matytų faktų, bando tuos faktus 
apibendrinti, padaryti visuotinais. Šis 
kelias visuomet autorių suklaidina, kū
rinys neatspindi mūsų krašto liaudies 
gyvenimo tikrovės ir tokiu būdu išeina 
neįtikinamas.

Jaunieji autoriai, dažnai nesugebėda
mi matyti visų priešakiniu jėgų arba ne
sugebėdami jas pavaizduoti, priešaki
niais herojais pasirenka vieną persona
lą, kuriam ir sukraunamos visos parei
gos kovoti su atsilikimu, reakcijos lieka
nomis ir atvirais priešais. Tokią klaidą 
p’adarė ir drg. Jucius. Tuo tarpu gyve
nime taip niekuomet nebūna. Mes žino
me, kad kieviename mūsų krašto kampe
lyje yra partinė organizacija, kurios va
dovavimas jaučiamas visur. Greta par
tinės organizacijos egzistuoja komjauni
mo organizacija. Ji daro didelį poveikį 
mūsų gyvenimo pažangai augti. Tegu 

‘autoriai prisimena svarbesnes politines 
kampanijas: rinkimus į tarybas, sėją, 
derliaus nuėmimą ir visą eilę kitų. Juk 
tos kampanijos sėkmingai įvykdomos tik 
mūsų partijos gyvybinės įtakos dėka. 
Tokiu būdu norint teisingai pavaizduoti 
mūsų gyvenimą, neįmanoma jo pavaiz
duoti be komunistų partijos vadovaujan
čio vaidmens. Bet partijos įtaka nesi- 
reiškia tuščioje erdvėje, ji reiškiasi per 
žmones. Vadinasi, norint pavaizduoti 
partijos įtaką, reikia kartu pavaizduoti 
žmones, jų kolektyvą, o ne vieną pasi
rinktą herojų. Reikia parodyti tas gijas, 

‘kdrios priešakinius žmones jungia su
- 'partija.

Socialistinio realizmo metodo vienas iš 
pačių svarbiausių reikalavimų yra pa
vaizduoti geriausius, teigiamiausius per
sonažus, nuolat kylančius ir progresuo
jančius, nugalinčius savo klaidas ir trū
kumus. Tuo tarpu mūsų jaunųjų prozi
ninkų kūriniuose dažniausiai būna taip, 
kad priešakinis personažas duodamas 
labai epizodiškai, jo charakteris nesivys
to, jis tartum užkonservuojamas, pada
romas negyvenimiškas ir todėl ne tikr’as. 
Štai kodėl sakoma, kad tas arba kitas 
kūrinyje pavaizduotas žmogus išėjo ne
gyvas, neįdomus. Užtat jaunieji prozi
ninkai pakankamai gyvai pavaizduoja 
neigiamuosius personažus ir jiems pa
skiria daug dėmesio. Tai neteisingas, ne 
tarybinio rašytojo metodas. Be abejo, kol 
vyksta kova tarp seno ir naujo, kol turi
me atvirų is slaptų priešų, juos reikia 

v/įarodyti ir literatūroje. Bet ne jiems 
^priklauso mūsų literatūroje pirma vieta. 

uTai atmirštantieji mūsų gyvenimo reiš- 
%dniai. Mums reikia vaizduoti augan
čius, kylančius, progresuojančius reiški
nius. Tam ir yr'a tarybinis rašytojas, 
kad tuos naujus bruožus vaizdingai pa
rodytų savo kūrinyje.

Seminare buvo apsvarstytos dviejų 
jaunų prozininkų apybraižos. Paaiškėjo, 
kad kai kurie autoriai neteisingai su
pranta apybraižos žanrą. Pav., drg. Ge- 
lumbauskaitė parašė, kaip ji sako, apy
braižą, bet toje apybraižoje nėra nė vie
nos tikros pavardės ir beveik nė vieno ti
kro fakto. Vaizduojamas kolūkis, bet jis 
pramanytas, vaizduojami žmonės, bet ir 
jie pramanyti. Duodami tų žmonių dar
bo rezultatai, bet ir jie pramanyti. Tai 
iš pagrindo neteisinga. Apybraiža tam ir 
yra apybraiža, kad beletristine forma 
būtų perteikti tikri, visuomet galimi pa
tikrinti faktai. Jeigu apsakyme taip pat 
vaizduojami tikri, gyvenimiški faktai, 
tai vis dėlto autorius juos pats sukuria, 
sukonstruoja nusižiūrėjęs į gyvenime jo 
pastebėtus reiškinius. Apybraižoje tokia 
laisvė autoriui neduodama. Jis turi 
griežtai laikytis duotų objektų, neiškrai
pyti ir nesuklastoti jų, bet pasirinkti la
biausiai priešakinius, labiausiai tin
kančius pažangai vaizduoti žmones. 
Pav.,s kuris hors kolūkis pasiekė laimėji
mų javų auginimo arba kurioje kitoje 
srityje. Apybraižininkas turi surinkti ir 
parodyti savo kūrinyje visus tuos teigia
mus reiškinius, kurie padėjo kolūkiui 
pasiekti tokios įžymios pažangos, turi 
parodyti tuos žmones, kurie tuos laimė
jimus iškovojo.

Svarstant jaunųjų prozininkų kūri
nius susidurta su kai kurių jaunųjų au
torių blankiu, nevaizdingu aprašymo 
būdu, su literatūriniais štampais ir ša
blonais, su blogu tikrovės pažinimu ir 
menku. gimtosios kalbos mokėjimu. Kai 
kas iš autorių manė, kad meniški priva
lumai būtini apsakymui, apysakai, ro
manui, bet nebūtini apybraižai. Tai ne
tiesa. Literatūrinio meistriškumo at
žvilgiu apybraižai nedaroma jokių nuo
laidų. Juo ji meistriškiau padaryta, tuo 
ji įtaigesnė, tuo geriau ji atlieka masių 
auklėjimo ir mokymo vaidmenį.

Seminare svarstant jauno prozininko 
drg. Uldukio apsakymą paaiškėjo, kad 
visa eilė kūrinyje pavaizduojamu faktų 
yra ne iš gyvenimo paimta, bet iš piršto 
išlaužta, šia liga serga nemaža mūsų ir 
žinomų prozininkų.

Bet toks elgesys yra nedovanotinas, nė 
kuo nepateisinamas. Jis iškraipo mūsų 
tikrovę, jis klaidina mūsų skaitvtojus, 
jis daro didžiausią žalą tarybinei litera
tūrai, kuri pirmiausia tuo ir didžiuoja
si, kad ji vaizduoja tikrovę ir vaizduoja 
realistiškai.

Vis dėlto nežiūrint tų žymių trūkumų, 
kurie buvo iškelti svarstant drg. Uldu- 
kio apsakymą, šis jaunas autorius turi 
neabejotinus literatūrinius gabumus: 
idėjinį temos supratimą, vaizdingą sti- 

• lių, neblogą gimtosios kalbos pažinimą.
‘ Dar ryškesni gabaus beletristo duome

nys pastebimi drg. Pociaus apsakymuo
se. Sugebėjimas keliaias sakiniais vaiz
dingai apibūdinti charakterius, duoti 
ryškius ir šviesius vaizdus, pastebėti ir 
panaudoti būdingas “smulkmenas,” su
gebėjimas gyvai pasakoti panaudojant 
liaudies kalbą — tai labai vertingi jau
no pradedančio prozininko ypatumai. 
Pažymėtina ir tai, kad tiek Uldukio, tiek 
Pociaus kūriniai parašyti iš nūdienio ko
lūkinio gyvenimo teisinga idėjine kryp
timi.

v

Prozininkų seminaras parodė, kad jau
nieji beletristai sudaro potencijinę jėgą, 
kuri gali išsivystyti į rimtas prozininkų 
pajėgas. Bet kad tie gabumai, kurie da
bar tik pradeda reikštis, išaugtų į tik
rus talentus, reikalinga, kad jaunieji au
toriai daug mokytųsi ir daug dirbtų. 
Jiems reikalingi teisingi patarimai, kon
sultacijos, jų kūrinių kritika. Visa tai 

•jie turi gauti iš Rašytojų sąjungos, iš 
laikraščių ir žurnalų. Jaunieji prozinin
kai, kaip ir visi jaunieji rašytojai, netu
ri slėpti .savo kūrinių, kaip tai, pavyz-

A.f)Achtrš. •

Vasara miške
Ir vėl tenka atsidurti 
Žalio miško lygumoj, 
Ramias valandas sukurti 
Gauboje gamtos darnoj.

Čia svajonių neišvaiko, 
Nieks nepertraukia mintis, 
Tau liuosybės nesulaiko 
Jauki gamtos pažintis.

Tu stebėdams gamtos grožę 
Rūpesčių nebejunti, 
Kad ir jausmus jie suvožę 
Apie tave,supinti.

Bet čia gali juos nutrenkti 
Nors trumpai pamiršti juos, 
Kai jie gali visaip kenkti 
Ir nuo jų visi dejuos.

Tu čia prie gamtos grožybių 
Prie saulutės skaidrumos, 
Jauti džiaugsmą iš šių žygių 
Iš malonios tylumos.

Išsipylę puikios spalvos
Ir jų tiek daug čia matyt, . 
Puošiasi kloniai ir kalvos — 
Kaip šiuos vaizdus apsakyt?!

Čia gaivinantis pavėsis 
Tau taip mielas šilumoj, ■ 
Miesto kaitra ir klegėsis 
Pasiliko tolumoj.

Čia liuosai gali mąstyti 
! Apie gamtą pakalbėt

Malonumų jos įgyti
Neturėdamas skubėt.

Gėrėtis paukščių dainomis 
Vėjo dvelkimą pajaust 
Klausyti kai pamainomis 
Ramus miškas ima gaust.

Visa grože pasidžiaugti 
Ore sveikam ir geram, 
Panardyti ir paplaukti 
Vandenyj upės tyram.

Ir taip skrieja žiežirbomis
Ir laikas ir šiluma, 
Rodos trumpom valandomis
Artinasi vėluma.

Laikas tau į miestą grįžti 
Į namus, kad pailsėt, 
Ir vėl dirbti,, pasiryžti, 
Kiek gal spėkos ištesėt.

Likimas
Peržygiavus saulė plačiąją erdvybę, 

Už tolimų kalnų nuskendo, 
Dyvinai paslėpus savąją didybę —

Atgalios sugrįžti nebando.

Nors sriautas pažaro nor’ ją suturėti:
Skaidrumos vis nebepaleidžia,

O bet gi tamsybei lemta nugalėti, 
Kai naktis jon nagus suleidžia.

Taip dienos ir naktys tarp savęs kovoja: 
Tamsybė ir šviesa taip veikia.

Mirtis ir gyvybė alsuot nesustoja, 
Atspirties pastangas sutelkia.

Visi tie, ką savo buitį atgyveno,
Priversti pąsitraukt į šalį,

Ar tvarka .ar žmogus, tuomet kai pase-
Tur’ imti sau skiriamą dalį. [no, 

Mirti nebenori nei tvarka nei žmogus: 
Stengiasi gyvybę pratęsti,

Bet banga likimo nesustoja smogus 
Lig tol, kol jiems lemta nuskęsti.

A. Dagilis.

kū-

bei 
pa-

džiui, darė drg. Uldukis. Parašytas 
rinys gali būti pasiųstas Rašytojų 
jungai arba kuriam nors laikraščiui 
žurnalui, iš kur autorius turi gauti 
tarimų ir konsultaciją.

Prozininkų seminaras, kaip ir kiti 
jaunųjų rašytojų pasitarimo seminarai, 
išaiškino jaunųjų rašytojų kūrybinį pa
jėgumą, pamokė juos ateityje -išvengti 
visos eilės klaidų ir trūkumų ir paskati
no juos rimtai ir atsidėjus imtis rašyto
jo darbo.

Galime tikėti, kad visa tai duos ver
tingus kūrybinius rezultatus.

LMS News ail cl Views SKAITYK
By MILDRED STENSLER

POST - CONCERT REFLECTIONS

Both days have 
freely recollect

MOKYKIS
1 don’t know which was more strenuous, 

waiting for the day of the Concert, or for 
the post-concert reviews, 
passed at last, and we can 
and consider.

a very concise 
Concert, as did 
in the Saturday

“Laisve’s” reporter gave 
picture of the events of the 
R. M. writing up his review 
“Menas” page. Both agreed that Leon Yo-
nik, the young baritone who premiered at 
Aido Concert, has an outstanding voice. 
They predict a promising career for him — 
to which I add my humble “ditto”. Likewi
se, son Kenneth, showed great promise; my 
heart swelled with pride when the youngs- ! 
ter marched out like a seasoned trouper arid 
gave his very best performance.

•

1 want to take the opportunity now to 
thank all who participated in the Concert, 
Leon Yonik, our popular songstress Amelia 
Young, Frank Balwood my accompanist, 
the Aido Chorus Dance group and .their 
leader, Riuth Bell, and everyone of the Cho
rus members who worked uncomplainingly 
with me until all hours of the night on the 
great number of new songs put to them in 
such a very short period of time. It was my 
pleasure working with you.

ooo

Writer R. M. brought up a very timely 
piece of criticism. He feels that the chorus 
'program lacked in the true Lithuanian folk 
songs, as symbolized by the great popular 
composers Petrauskas, Šimkus, Sasnauskas 
etc.

1 said timely criticism, because, 1 too feel 
that of recent yars there has been a trend 
toward the newer modern composers, and 
a greater deal toward the use of English 
songs with, Lithuanian words. It is not a 
practice that I think we should condemn; 
nor can we completely approve of it. R. M. 
agrees with me on that score too, but, as he 
so aptly put it — “the Lithuanian folk song 
is out daily bread”, 
occasionally eat cake, 
of bread.

In Lithuania, most 
folk songs1 were sung by the individual — 
the farmer plodding behind his horse ac
ross acres of untilled land, the mother pa
tiently quieting her children with a story 
In song. Even at the evening “Vakaruškos” 
a leader usually sang the melody and the 
others joined in either along with him or in 
a harmony of their own choosing. Thanks 
to Petrauskas, Šimkus and some of the 
others, many of these melodies have been 
preserved, but not too many of them have 
choral arrangements.

And it is true, as even R. M. pointed out, 
these songs have been, sung over and over 
again during the 20, 30, 40 years that our 
choruses have been in existence. It is usual
ly the older singer who objects most violent
ly to the revival of these old songs. He is 
tired of them, he wishes to learn new things 
all the time.

I am certain, however, that there is still a 
great deal of music of the abovementioned 
composers that has not become public — 
and a greater number that is out of print 
and therefore unavailable to these younger 
teachers of our Lithuanian choruses.

In 1940, three years after the death of 
, Mikas Petrauskas, the Lithuanian Fine Arts 

League made an effort to collect and re
print some of Petrauskas’s songs. The col
lection was a great aid to all our singers and 
choruses and is still popular and widely 
used. Why cannot this be done with the wi
dely scattered works of some of our other 
late composers?

Occasionally some new songs written in 
Lithuania by living composers are brought 
to my attention. Very often they are new 
choral arrangements of some of the old folk 
songs, others completely new works. But 
somehow, neither to me or to the oldtimers 
do they seem familiar in theme or likened 
in melody. The arrangements have unusual 
counterpoint melodies, sometimes Unplea
sant or harsh harmonies and difficult or 
overly ambitious voice ranges. The over-ail 
effect seems to be a deliberate intent to 
disguise the clear simplicity that is the 
beauty of true Lithuanian folk song. All the 
difficulties of this transition period that is 
now going on in Europe seem to abound in 
these new scores.

The material picture at this point isn’t 
very pleasing. These many reasons and cau
ses make it what it is. We should be very 
thankful that we have the Balwoods, Žukas, 
Yudens, Kinders to write original Lithua
nian songs. Nor should we forget to balan
ce our cake with bread.

and though we may 
we must also partake

Neporanagių gyvulių la
biausiai išaugęs vidurinis, t.y. 
tretysis pirštas. Pirmojo pirš
to jie niekada neturi, o penk
tojo piršto irgi beveik nieka
da nebūna. Taip antai, raga
nosiai, gyvenantieji Afrikoje 
ir Pietų Azijoje, turi tris 
pirštus, o mūsų arkliai teturi 
tiktai vieną trečiąjį pirštą.. 
Tiesa, arkliai, kaip ir jiems 
giminiški asilai ir Afrikos 
zebrai, turi antrojo ir ketvif- 

i tojo piršto likučius, bet šie * 
‘likučiai tai tik ploni kauliu-; 
kai, paslėpti po oda ir raume-, 
nimis. Vienapirštė koja pui
kiai tinka greitai bėgti; bė
gant patogiau remtis į žemę 
viena stipria kanopa.

Prie poranagių priklauso.„ 
kiaulės, kurios turi keturpirš- 
tes kojas. Jų kraštiniai pirštai" 
taip pat apmauti kanopomis," 
nesiekiančiomis žemės. Ketu-; 
rius pirštus su kanopomis tų-?,', 
ri Afrikoje gyvenąs begemo
tas, arba hipopotamas, pana
šus į milžinišką kiaulę. Kiau
lė ir begemotas — visaėdžiai 
gyvuliai.

Tarp poranagių gyvulių 
ypač gausūs yra gromulojan- 
tieji — karvės, avys, ožkos, 
kupriai, žirafos, elniai, antilo
pės ir daug kitų. Jų visų ge- 
rai išsivystę tik du pirštai, ap
mauti stipriomis nagomis j- >•
tiktai kai kurie iš jų, p avy z-* ' 
džiui, elniai, turi dar du trum-> 
pus pirščiukus su nagais. Dau- ; 
gelio naguočių gyvulių skran
dis padalytas į kelis skyrius, 
bet atrajoja iš jų tik gromu- 
lojantieji gyvuliai. Vadinasi,.' 
prarijęs maistą gyvulys po ku»< " 
rip laiko jį atryja ir vėl per>1?. 
kramto (grumuloja). Mūsų 
žemės ūkio raguočiai gyvuliai, 
pavyzdžiui, karvės, tai dafo''?‘ 
šitaip. Karvė peša žolę, prU' 
spausdama ją savo šiurkščiu* *' 

Į liežuviu prie viršutinio gomu-> > 
rio (ji neturi viršutinių kap-ni. 
lių, neturi nei iltinių dantų),, 
ją greituoju apkramto krūmi
niais dantimis ir 
Maistas patenka 
skrandžio 
skrandį, 
maistas 
durinįjį 
skrandį, 
skrandžio dalis pavadinta taip 
dėl to, kad jo vidaus šiene-” ' 
lės išklotos raukšlių tinklu. 
Iš tinklo maistas atryjamas į 
vėmimą panašiais judesiais, •" 
t.y. vėl patenka į burną. Čia* 
maistas kruopščiai sukramto- 
mas ir apsčiai sudrėkinamas 
seilėmis. Tą pusiau skystą' 
maistą karvė praryja, ir jis. 
nuteka tiesiai į trečiąjį skran
džio skyrių — knygas. Jis’ ; 
taip pavadintas todėl, kad viJ’’ 
d aus paviršius išklotas paib ' 
gomis raukšlėmis, kurios turr 
tam tikrą panašumą į knygos 
lapus. Iš čia maistas pereina ■ 
į šliužą, kurio sienelėse yra 
daugybė liaukų, gaminančių.; 
virškinamąsias sultis.

Daugumo gromuluojančių- 
jų patinai, o kartais ir pate-’ 
lės (šiaurės elnias, karvė), 
kaktoje turi ragus. Ragai bū- 
na kauliniai, pilnaviduriai, 
šakoti, pavyzdžiui, elnio; ai> .. 
ba jie būna raginiai, tuščiavi
duriai, užmauti ant smailų, 
kaktos kaulo ataugų, pavyž-* J 
džiui, jaučių, avinų, antilopių* 
Ragai, o daugeliu atvejų ir' 
kanopos, yra apsigynimo prie
monė, 

t

Daugelis naguočių gyvulių 
gyvena bandomis, pavyzdžiui,, 
laukiniai arkliai, antilopės,. . 
laukinės ožkos. Tokios bandos’ 
turi vadą, kuris būna vienas 
senesnių ir stipresnių patim), 
turinčių geras akis ir ausis. ‘ 
Jis įspėja bandą apie artėjant 
tį pavojų. 

• T*

Bandoje paskiri gyvuliai, 
ir ypač jaunikliai, yra geriad' ‘ 
apsaugoti nuo priešų užpuoli-’ 
mo.

of the old traditional

praryja', 
j pirmąjį 
— didįjį 
skrandžio

skyrių 
Iš didžiojo 
dalimis pereina į vi- 
skrandį — rainąjį 
arba tinklą. ši
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Dr. J. F. Borisas

ŽMOGAUS ŠIRDIES VEIKSMAS
IR ŠIRDŽIAI GYDUOLES

“Drauge daktare, krei
piuos j jus dėl patarimo 
kas link mano mylimo se
no draugo. Mes abu esame 
s£ni ir sykiu seni Laisvės 
skaitytojai. Iš jūsų raštų, 
daug metų atgal tilpusių

džiau savo širdies skaudė
jimą, o iš Dr. J. J. Kaškiau- 
čiaus raštų išauginau savo! 
puikią šeimą. Mano drau
gas yra 72 metų ir jis var
toja Digitalis lašus ir piliu- 
kes, o aš laikausi jūsų pa
tarimo, pasiperku gyduolės j 
Homeopatiškoje vaistinėje,1 
Philadelphi joj. Aš norėčia i 
žinot, ar dėl širdies yra gc> 1 
rai digitalis, lašai ir pilių-' 
kės, nes pas mus labai daug i 
nuo širdies ligų žmonių i 
miršta. Prašau duoti atsa 
kymą per Laisvę tada, ka 

. da turėsit' laisvo laiko.”
Čia neatsakysiu specifiš 

kai šiam geros valios žrno 
gui, nes pas

• daug panašių laišku. Atsa
kymas lai būna visiems.

Žmogaus pats didžiausias! 
mokslas yra apie save. Įvai-! 
rus praeities rekordai mus' 
moko, kad per daug tūks-j 
tančių metų žmogus ri 
nosi daugiausiai 'apie s. 
širdį. Žmogus pradėjo 
prasti, kad visi kiti jo s\ 
besni kūno organai suside
da iš dviejų, kaip tai d\i|n(!Į

i tinai stiprus žmogaus kūno 
.organas. Iš. eiles imant, 

mane randasi širdis yra antras žmogaus 
••blausias kūno organas 
smegenų. Kita, širdies 

kuiso nuo 
ar valios.
savo

noro

1V O 
<n~

akys, dvi ausys, d 
kos, dvi kojos, dvi f atmosfera 
smegenų; taipgi randasi i''ireik;įm6s . 
mažesnių organų, kurie su-’ 
sideda iš dviejų. O širdis! 
yra viena. Ji plaka, dirba!
dieną ir naktį. Tas vertė 
žmogų giliau protauti,, mo
kytis ir susipažinti su savo 
svarbiaisiais kūno orga
nais.

Besimokydamas, žmogus 
išmoko suprasti, jog kuo
met širdis’ sustoja,, tada gy-1 
vybe numiršta *ir kūnas* lė-1 
tai persikeičia/ išsidėsto į į 
kitus cheminius elementus. 
Dar vėliau besimokydamas, 
žmogus patyrė, kad jo siu-Į 

‘ dis nuolatos maudosi krau
juose, tik dėl to, kad palai
kius žmogaus gyvybę. Jis 
užvadino šį maudymąsi cir
kuliacija. Po biskio žmo
gus, besigilindamas į save, 
sužinojo, jog kuomet kūdi
kis gema, tai jo širdis sve
ria apie pusę uncijos, o su
augusio žmogaus širdis sve
ria apie puse svaro. Jėgą, 
kuri randasi širdyje, suda
ro nervelių raumenys, ku- j Kiekvienas žmogus turi

daugybę veteranu dar labiau sužalojo.
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Vaizdas Japonijos sostinėje Tokyo. Buvo suruošta pa-

rie taipgi prisideda prie 
nustatymo širdies nuolati
nio darbo.

Jauname širdis plaka nor
maliai, apie 100 sykių per 
vieną minute, o suaugusia
me apie 72 kartus per mi
nutę. Per 24 valandas šir
dis susitraukia 100,000 kar
tų, o per metus 36,000,000

Širdis, galima sakyti, yra

eirkuliuoja po visą žmogaus 
kūną. Per 24 valandas šir- 

’ dis percirkuliuoja 500 ga
lionu kraujo, o per viduti
niškai normali žmogaus gy- 

i venima 35,000.000 galionų.
Taigi- žmogaus širdis per 
vidutinišką ilgį gyvenimo 

i (70 metu) susitraukia ir

i kartu. Dabar gali būti mums

rba pagreitintų savo rit- 
ią._ Žmogaus širdis dirba 
nlyg vyriausių centrinių ir 
hm aliniu nervų sistemos, 
'■gąstis, jiiktybe, linksmy- 
ė, susierzinimai sujudina

AormaiisKa oro 
neturi daug 

m t širdies. Iš ki- 
kūno temperatū

ra laliai daug bendro turi 
su širdies veiksmu, širdis, 
bedirbdama, nuolatos lėtai 
dėvisi, lygiai taip, kaip 
žmogaus drabužiai. Geras 
maistas, vitaminai, kaip tai, 
Vitamin B Complex ir Vi
tamin A, stiprina širdies 
muskulus ir atbudavoja šir
dies sienas. Poilsis širdžiai 
yra gera gyduolė. • • '

Sulyg Įvairiais daviniais, 
kuriuos laikas nuo laiko su
renka American Heart As
sociation, mūsų šalyje mirė 
nuo širdies ligų li950 me
tais 745,000 žmonių. Nuo 
vėžio ligos — 199.565. Nuo 
įvairių nelaimių — 125,645. 
Nuo kepenų ir vidurių ligų 
—85,365. Nuo džiovos — 
48.223. Nuo širdies ligų 
daugiausia miršta dvasiš
kiai, gydytojai, dentistai, 
advokatai, farmacistai, 
slaugės,. barzdaskučiai ir 

suprasti, kad po 40 metų jo 
gyvenimo jis ir ji negali 
perdaug šturmuoti, man- 

lių pasilinksminimų. Rei
kia žinoti, kad įvairūs žmo
gaus “šturmavimai” suke
lia adrenalines sunkas, liau
kas, ir toks sukėlimas daž
nai vargina žmogaus širdį. 
Reikia visuomet jaustis, 
kad nėra reikalo pyktis, 
taipgi reikia kontroliuoti 
savo jausmus ir sykiu protą 
visur ir visuomet, tada bus 
daug Sveikiau, širdžiai.

Per daug metų gydytojai 

NEPAPRASTAI TURININGA PROGRAMA
O PO PROGRAMOS BUS ŠOKIAI

lis tinktūra ir iš digitalis 
lapų, sumaltų i miltus, yra 
gaminamos pi linkės. Digi- 

kai ii'vadinama Foxglove 
o sulig 
copeia, 
pareina 
(Fa m.
auga beveik visur, po visą 

Pasauline Pharma-
Digitalis Folium;
iš gėlių giminės

tusi visuose miestu dides
niuose soduose. Pili tikės 
yra gaminamos įvairiais 

nai keletą jų paminėsiu: 
Tablets Digitora 1.28 gr., 
Tablets Digitora .85 gr. 
(grain), Tablets Crystodi- 
gin 0.1 mg., Tablets Crvsto 
digin 0.2 mg., Digolen 1 U. 
S? P. Unit. Digitalis Pills 
1.5 gr., Tablets Digifolin 
1.5 gr.. Tablets Digitaline- 
Nativelle 0.1 mg., Fluid Di- 
galen, Tablets Ditoxin 0.2 
mg,, ir Tincture Digitalis. 
Suminėtieji vaistai yrą 
įvairiomis formomis išsunk
ti iš digitalis gėlės. Table- 
tėlės, pagamintos iš chemi
kalo Nitroglycerin VI00 
gr., 1/150 gr. ir V2.00 gr., 
taipgi homeopatiškai paga
mintos iš Nitroglycerin 
V400 gr. ir 1/600 gr. Vir
šuj minėti vaistai, paga
minti iš digitalis gėlės ir 
chemikalo Nitroglycerin, 
daugiausiai šiuo tarpu yra 
vartojami širdžiai paaks- 
tinti, kad širdis būtų vei
klesnė, greičiau plaktų. 
Kuomet širdis daugiau pla
ka, tada kraujas smarkiau 
keliauja savais takais ir, 
žinoma, tada pas žmogų at
siranda daugiau gyvybės. 
Tokia tai yra dabar mada. 
Bėda yra tame, kad digita
lis arba nitroglycerin nepa
tampa širdies muskulų sie
nų stiprintoja, kaip degan
ti pečiuje anglis nepatam
pa pečiaus dalimi. Anglis 
sudega, pečius atšala ir vėl 
pasidaro šalta. Taip yra su 
digitalis ir nitroglycerin.

(Bus daugiau) j

Iš Lietuvos > ( 
Miesto moksleivių vaikštynes 

KAUNAS, IX. 4 d. —Sek
madienį kultūros ir poilsio 
parko alėjose bei aikštėse 
skambėjo jaunimo balsai, čia 
Įvyko mokslo metų pradžiai 
skirtosios miesto moksleivių 
vaikštynės. Kauno srities teri
torijoje mokyklų skaičius Iš
augo trigubai, o moksleivių— 
5 kartus. Kauno mieste rugsė
jo 1 d. pradėjo mokslą dau
giau kaip 25,000 vaikų. Nau
jiesiems mokslo metams srity
je atidalyta 16 naujų septyn
mečių ir vidurinių mokyklų.

I
Tel. AV. 2-4026 g

DR. JOHN REPSH1S
(REPŠYS) g

LIETUVIS GYDYTOJAS g

Valandos: 2-4 ir 6-8 g 
Nedaliomis ir Šventadieniais: p 

nuo 10 iki 12 ryto. g

495 Columbia Rd. g 
DORCHESTER, MASS. |

Norwoodo Vyry Ansamblis
Iš Norwood, Mass., vad. Gerda Terhorst, jis 

duos platų akta gražių dainų, taip, kaip jie dai
nuoja radijo programose.

UKRAINIEČIŲ CHORAS
Didelis ir gražiai išlavintas choras, su solistais 

ir duetais, dalyvaus programoje. ,

STASYS KUZMICKAS
Baritonas, gražios karjeros dainininkas. Kiek 

kartų jis dainavo Brooklyno, visada paliko ma
lonų prisiminimą.

Newarko Sietyno Choras, vadovaujamas Mildred Stensler, dalyvauja Laisves koncerto programoje.

Koncertas įvyks sekmadienį

LAPKRIČIO 4 NOVEMBER
LIBERTY AUDITORIUM

Antano Pavidžio Orkestrą

r

I kra įnirčiu Šokiku Grupe
Šauniausia liaudies šokėjų grupė, labiausia pu

blikos mylimas numeris programoje.

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y

Brooklyno Aido Choras
Taipgi vad. Mildred SU nslcr irgi dalyvaus šioje 

programoje.gros šokiams

BIKUTA RAMOŠKAITE
Sopranas, operų solistė. Dabar ji vaidina ir 

dainuoja amerikoniškoje scenoje, New Yorke.

1 SUZANA KAZOKYTE
Mezzo sopranas, solistė. Puikiai atsižymėjusi 

dainininke New Yorko apylinkėje.

SIETYNO LUOBAS
Vadovauja Mildred Stensler, duos gražių lie

tuvių liaudies dainų šiame koncerte.

LEONAS TONIKAS
Baritonas, dar jaunas kaipo dainininkas, tačiau 
turi didelio talento. Jis tik dabar atvyko iš ,Chi- 
cagos ir čia lanko konservatoriją.

Programa prasidės 3:30 vai. po piety. įžanga $L50 
(Taksai įskaityti)

Šokiai prasidės 7-tą vai. vakare; vien tik šokiams įžanga 75c. 
(Taksai įskaityti)



. DR. S. MATULAITIS —14— 
10-10-51

Ęiieiuviy tautos 
istorija

(Tąsa)
Garbino ir žaliuojančias žoles, kurių vienos buvo var

tojamos burtams, kitos sveikatai grąžinti. <
Be to, buvo dar daugybė įvairių dievų: aitvaras, žem- 

patis, pergrūbis,- laukosargis ir kiti dažnai minimi kro
nikininkų. Man jaunam vaikėzui būnant, mūsų apygar
doj visi tvirtai tikėjome aitvaru, o kiti dar ir pavardes 
nurodydavo tų laimingųjų, kurie aitvarą turėję. Ait
varui paprastai nakčia arklių ėdžiosna ar klojimuose esą 
padėdavo dubenis su valgiais. Ant rytojaus rasdavo val
gius išvalgytus, o jų vietoj priberta auksinių pinigų. 
Kai kurie sakėsi dargi matę aitvarą sutemus lekiantį; 
“tarytum liepsna nusidriekia,” sakydavo. Apie žmogų, 
lobingai gyvenantį, visi sakydavo, kad jis aitvarą turįs.

Be to, senovės lietuvių bočių buvo garbinama ugnis. 
Kai kuriose vietose tam tikros netekėjusios mergelės 
vaidilutės nuolatos kūreno šventą ugnį, kuri turėjo am
žina būti.

Animizmo laikais gyvendami, tų laikų lietuviai plačiai 
tikėjo, kad vėlė, kūną apleidusi, gyvenanti tuo pačiu gy
venimu ir toliau, dirbanti tą patį darbą, ką ir šiame 
gyvenime. Todėl mirusiajam dėdavo į kapus jam rei
kalingus darbo įrankius, kad vėlė ir kitame gyvenime 
turėtų kuo savo darbą atlikti .

Apleidusios kūną vėlės, mūsų bočių supratimu, eidavo 
į vėlių šalelę, t. y. pas vėles anksčiau mirusiųjų giminės 
narių. Kur buvo ta vėlių šalelė, tikintieji nežinojo. Vie
nur per šermenis numesdavo ir nuliedavo valgių že
minei, kad ji mirusio vėlei būtų maloni ir aną globotų 
ir saugotų. Kitur kepdavo jai tam tikras dovanas. Ypa
čiai vaizdžiai parodo santykius tarpu vėlių dai* iki mū
sų dienų užsilikusius senovės raudos, kuriose maldau
jama seniau mirusių giminės vėlių pagelbėti naujai į aną 
pasaulį ateinančiam, kad atidarytų jai. “vėlių vartelius,” 
kad priimtų į “vėlių suolelį,” į “lemtą pulkelį.” Štai kaip 
kreipiasi į mirusius tėvus žmona, laidodama savo vyrą: 
“o priimkite savo žentelį, mano vyrelį, už baltų ranke
lių, o užstokite ant vėlių durelių, o atidarykite vėlių du
reles, tik jūs pirmesni, tik jūs išmanesni. O atidarykite 
vėlių dureles, o pasodinkite į vėlių suolelį.”

Kuomet giminė ėmė skirstytis šeimomis, ir šios turėjo 
savo namų dievą, kuriuo buvo laikoma ugnelė, Gabija 
vadinama. Dar ne taip senai lietuvė šeimininkė, vakare 
žarijas pelenų duobelėn sužerdama, maždaug tokiais žo
džiais melsdavosi: “šventa Gabija! gyvenk su mumis 
rami ir linksma.” Dar ir dabar vyras, vedęs našlę ir 
apsigyvenęs jos ūkyje, vadinamas užkuriu. Mat, jis už
kuria užgesusią šeimynos ugnelę, mirus pirmam vyrui.

Tokią daugybę dievų garbino ne visi mūsų bočiai. Vie
nur daugiau garbino vienus, kitur kitus. Tarpininkavi
mą tarp dievų ir žmonių paprastai atlikdavo giminės.! 
vyresnysis narys, bet atsirasdavo tam tikrų specialistų, 
žinovų, geriau už kitus sugebančių su dievais susižinoti, 
anų rūstybę atkreipti ar pagalbon pasikviesti. Daug 
buvo dievų, daug ir visokių tarpininkų: žynių, vaidilų, 
krivių, burtininkų ir tt. Kuomet giminės ėmė skirstytis 
šeimomis, šeimos galvai dar sunkiau buvo tas darbas 
atlikti; todėl tarpininkai vis ryškesnę vietą užimdavo.

Tokia, trumpai nupiešiant, buvo mūsų senosios ga
dynės bočių tikyba. Dvasios ir dievai, kuriais jų vaizduo
tė užgyvendino visą pasaulį, buvo maždaug lygūs tarpu 
savęs, nebuvo tarp jų žymiai aukštesniųjų nė žemesniųjų, 
kaip maždaug lygūs buvo tuomet visi žmonės giminėmis 
begyvendami.

Bet laikas bėgo. Žmonių gyvenimo sąlygos keitėsi. 
Žmonės paliko nelygūs. Įsigalėjo vadovai, atsirado tur
čiai, galiūnai, išaugo kunigaikščiai, o galiausiai visų 
aukščiausiai stojo vienas didysis kunigaikštis. Taip da
lykams susidėjus, vis labiau sunkėsi į mūsų bočių sąvo
ką supratimas apie vieną dievą, kuris, kaip čia žemėje 
kunigaikštis, viską patsai vienas valdo; vieno visagalio 
dievo idėja vis platesnį palankumą tarp jų įgydavo.

Tą idėją jiems nešė krikščionybė. Ten vakarų pusėj 
žęrtnaičiai atkakliai priešinosi tai idėjai, nes krikščionybė 
nešė jiems mirtį ir vergiją. Kas kita rytuose, kur lie
tuviai taikiai susidurdavo su gudais, rytų krikščionybę 
išpažįstančiais. Ta vieno dievo idėja palengva ėmė pla
tintis tarp mūsų bočių. O kuomet jiems iš viršaus 
buvo primesta krikščionybė, katalikybėj pavidale, jie 
nesipriešino, nes gyvenimo sąlygos buvo jau priprati
nusios juos prie vienvaldybės sąvokos. Tiktai žemai
čiai, pas kuriuos dar buvo labiau užsilikę seni santy*- 
kiai, o krikščionybės, nešančios jiems mirtį ir vargą, jie 
neapkentė, griežtai pasipriešino naujai tikybai ir dar . 
ilgą laiką viešai laikėsi prie senos tikybos apeigų.

Kiti lietuviai be pasipriešinimo priėmė naujai užmestą 
tikybą, savaip aną suprasdami. Dievai pasiliko tie pa- į 
tys, turį tas pat ypatybes ir vardus, tiktai senoviška jų 
lygybė, jau anksčiau pradėjusi išnykti, dabar pasidarė 

.visiškai neatsakanti naujo gyvenimo sąlygoms. Atvykę 1 
naujo mokslo platintojai įkalbinėjo jiems tikėti vienu ' 

. aukščiausiuoju Dievu, ir jie nieko prieš tai neturėjo, įsi
vaizduodami aną tai Perkūno, tai Patrjmpo, tai kito ko
kio senovės dievo pavidale. Kiti dievai antraeiliais 
pąsiliko. Ir ilgai dar mūsų bočiai, krikščionimis besiva- ( 
diądami, savo įsitikimuose pasiliko senos tikybos išpa- 

^Swrioiais. j
Apie maždaug 200 metų praėjus M. Mažvydis savo * 

< IbV? m. išleistame “Katekizmo prasti žodžiai” taipo rašo: , 
“Kaukus, Žempačius ir Lauksargius pameskit, 
Visas velniuvas deives apleiskit,
Tos deivės negali jums nieko gero duoti, :

Bet tur visus amžinai prapuldyti.”
To pat katekizmo prakalboje jis rašo, kad “žmonės ne 

tik Dievo nepažįsta, ir katekizmo nemok, bet viešai gar
bina medžius, upes, žalčius, deda aukas Perkūnui; kai 

; kurie dėl javų derliaus garbina Laukosargus, kiti dėl 
galvijų—Žempačius; kiti vėl laiko per dievus Aitvarus 
ir Kaukus.”

Kitas tų laikų rašytojas Bretkūnas savo 1595 m. išleis
toje “Postilloj” šaukia: “pamesk gi miela Lietuva mels- 
tiesi Kaukus, Aitvarą, Žempačius arba kitas deives ir 
numirusius,šventuosius, bet melskiesi vieno Dievo.”

Dar ir šiandien, kuomet jau su viršum 500 metų pra
ėjo nuo krikščionių tikybos priėmimo, kiek daug dar 
senovės įtikėjimų pasiliko. Vienur žmonės dar tvirtai 
tiki vėlėmis, aitvarais, raganomis, burtais, užkerėjimais, 
kitur iš po katalikystės apsiausto aiškiai kyšo senovės 
tikėjimai. Kuo skiriasi nuo anų senovės laikų bočių 
savo tikyba tas šių dienų sodietis, kuris tiki, kad šv, 
Agotos duonos gabalėliu galima gaisras užgesinti; kuo 
skiriasi tas, 
vulis barasi,” 
kiaušinius, sviestą ir kitas panašias dovanas, 
persimainė, bet prasmė ta pati pasiliko. Užkampiuose 
gyvendami, nuo gamtos dar didelėje prigulmybėje bū
dami, nežinodami tų milžiniški! laimėjimų, kurių pa
siekė žmonija kovoje su gamta, jie paprasčiausius, 
mokslo jau seniai išaiškintus, gamtos reiškinius vis dar 
prietaringai dvasių, vėlių ar Dievo leidimu aiškina. Bet 
su kiekvienais metais mūsų liaudžiai noroms nenor’oms 
vis labiau tenka susipažinti su technikos ir mokslo 
žanga, su žmogaus vis didesne gamtos pergale, ir 
lengva nyksta jų senovės, dar žmonijos kūdikystės 
kais įgyti prietarai ir įtikėjimai.

(Bus Daugiau)

kuris griausmui griaujant tiki, kad tai “die- 
arba tas, kuris deda ant altorių lašinius, 

Vardas
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NEW JERSEY NAUJIENOS
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! way pirmas planas buvo pa- 
Court oL^ta 1910 m. Taipgi 1925 

y/jlJ m. 1944 m. ir 21-no žmogaus

Jebovah’ai išteisinta
Pereitą savaitę 

King’s Bench teisėjas 
fricl Lazure išteisino paskuti
nius šešis religinės i-------
Witnesses of Jehovah kaltina
muosius, prieš kuriuos keli 
metai atgal Kvebeko provin- Į viausias ir pravestas 
cialė 
kryžiaus karą 
skelbdami savo tikėjimą, 
koma, kritikuoja popiežių 
visą Romos vadovaujamą ba; 
nyčios vadovybę. : 
provincija, kaip žinia, 
stiprioj Romos Įtekmėj.

Nuo to laiko iki dabar 
buvo visa eilė teisiamų, 
kurie iš jų teismo nubausti, 
bet šie paskutinieji; kaltinti 
pagal sedišinį aktą už- plati
nimą broŠiūraitės “Kvebeko 

j Deganti Neapykanta Dievui, §j0] nebuvo radusi.
Kristui ir Laisvei”, liko ištei
sinti.

Jie liko išteisinti vadovau- Į 
jautis Aukščiausio Teismo 
nuosprendžiu prieš kitus mi
nėtos sektos narius, kad mini
ma brošiūraitė niekur neragi
na naudoti prievartą ii’ todėl 
negali būti jos platinimas 
lygus sedisiniam darbui. 

—o— 
50 elektrinių autobusų

Montreal Transportation 
Commission pereitą pavasarį 
užsisakė ir, kaip pranešta, iki 
pabaigai lapkričio visi mies
tui bus pristatyti, 50 elektros 
jėga varomų autobusų, kurie, 
sakoma,' yrą išbandyti ir pa
sirodė, kad gana praktiški 
transportacijos naudojimui.

Kokiu ruožtu jie bus pa
leisti naudojimui, nepranešta. 
Tik pasakyta, kad bus naudo
jama ten, kur reikalinga. 
Tie autobusai kainuos, sako, 
daugiau negu $1,100,000. 

—o— > .
Vėl naujas subway bandymas

Per eilę metų čia buvo kal
bama, daroma visokių pasiū
lymų dėl pravedimo požemi
nės transportacijos sistemos— 
“subway”, bet aktualiai nie
ko nebuvo daryta. Šiuo tarpu 
tas - klausimas ir vėl pakeltas 
ir, atrodo, jau daug 
prie kokios nors pradžios, 
gui buvo ligšiol padaryta.

Šią savaitę darbininkai 
pradeda’ kasti bandomas 
tuonių kvadratinių pėdų plo
čio duobes, šešiose skirtingose 
miesto dalyse. Vienok tas ne
reiškia, kad ten, kur bus iš
kastos duobės, tai turės būti 
planuojama ir subway praves-1 
ti. Tai bus tik paprastas že
mės išbandymas. Skylės bus 
iškastos ant St. Louis Square, 
V i g e r S q u a r e, Champs 
de Mars netoli St. Gab
riel street, Victoria Square, 
Dominion Square ir Western 
Square (Atwater parkiukas) 
priešais Forum.

Montreale pravedimui sub

na i esto patariamojo komiteto
sektos 1949 m-

Šis paskutinis planas, ta
čiau, sakoma, bus konstrukty- 

bando- 
galutinai 
tikimasi, 

dviej u

vyriausybė paskelbė niasai darbas bei 
už tai, kad jie' paruoštas raportas, 

sa- bus gatavas bėgyje 
ir metų.
ž- —o—

Kvebeko Rasta pamestos mergaites 
yra tėvas

čia 
kai

Rugsėjo 10 d. Caughnawa- 
1! ga miškuose buvo rasta 6 me

tų pamesta mergaitė. Ji ne
galėjo pasakyti, kas jos tėvai, 
i^ei iš. kur jinai kilusi, Polici
ja per visą tą j laiką dėjo pa
stangas surasti tėvus, bet lig

Paskutiniu momentu tačiau, 
sakoma, surado jos tikrąjį 

i tėvą, — tėvą, kuris randasi 
Collins Bay, Ont., kalėjime. 
Prieš tris metus Montreal© 
apylinkėje jis yra vykdęs 
ginkluotą apiplėšimą ir už tai 
nuteistas 10-čiai metų kalėti. 
Aplankytas policijos ir paro
džius mergaitės paveikslą, jis 
sakė manąs, kad jo duktė. 
Vienok, kad patikrinti, jam 
bus parodyta asmeniškai mer
gaitė. Jis mano, kad jo žmo
na kur nors Saskatchewan 
provincijoj randasi.

Renduojame 
Naujus Karus 

Valandai, Dienai 
Savaitei, ar 

Mėnesiui

arčiau 
ne

jau 
aš-

Tai graži ir patogi vieta 
^akacijų praleidimo. Iš 
uos pusės Atlantiko jūra, 
antros — jūros užlaja, 
yra visoki patogumai dėl 
simaudymo ir žuklavimo.

Passaic — gražiai gyvena 
biznierių Lark-Lakštučių šei
ma. Turi gražią buveinę ir 
dvi moderniškai įrengtas apa
vai ų krautuves. Lakštučių šei
ma dažnai vakacijas pralei
džia Seaside Heights.

Westfield — gražiai įsikū
rę Brigaičiai-Brigges, Brook- 
lyno laidojimų direktoriaus 
lietuvio Petro Butkaus (jau 
miręs) žentas. Taipgi čia ap
sigyvenę ir turi gražų, moder
niškai įrengtą namą pažangū- 
nai Staneliai.

Vieną sekmadienį svečiavo- 
mės pas broo.klyniečius K. Ci- 
dabrus ir jų žentą Jesevičių. 
Jie turi didelę farmą Mot 
Scrub Mountain, N. J. Jų far-; 
ma randasi viduryje didelio i 
miško. Jie patenkinti ramiu 
šioje farmoje gyvenimu.

New Jersey yra daug gra
žiai įsikūrusių mažuose mies- 
toliuose lietuvių, bet vieni 
nuo kitų toli gyvena, tolsda- 

j mi nuo lietuviškumo. Čia gi- 
j muši lietuviškoji karta su- 
j amerikonėjvis, o senoji — nu
sėlins.

Sustojom, netoli nuo Netfar- 
i ko pas vieną man iš senų lai- 
• kų pažįstamą tautiškai kleri-
■ kališkos srovės veikėją. Bu-
■ vom priimti simpatingai. Bet 

Gaila, kad tik dabar teko (tas man pažįstamas lietuvys
sužinoti, kad prieš kelias sa- ; patriotas dar ir tautiškoje kle- 
vaites sukūrė šeimyninį gyve-1 rikališkoje srovėje vadas, ne

kalba lietuviškai, ir tiek. Aš, 
kaipo mažai kam pataikauto
jas, pastebėjau šiam lietuvių 
kalbos “patriotui”, kad kalbė
tume lietuviškai. Jis man at
sakė, kad kaimynai ameriko
nai, tai ir jis nenorįs pasiro
dyti kokiu “polaku”. Po to 
kalbėjomės angliškai, bet ti
krinu : Jei amerikonas užgir
do tą mūsų anglišką kalbą, 
ją vargu suprato ir pamanė, 
“kokia ten kalba tie foreine- 
riai kalbasi.”-

Jeronimas

Apie New Jersey lietuvius

Būdamas'be darbo ir turė
damas šiek tiek liuoso laiko, 
susiradau kitą - tokį pat 
darbį, kuris turi nuo senų 
kų užsilikusį automobilių, 
padarėme maršrutą pas
kuriuos New Jersey lietuvius.

Šioj valstijoje lietuviai gy
vena labai išsimėtę. Didesnės 
lietuvių kolonijos, tai Newark, 
Elizabeth, Paterson, Linden, 
Bayonne ir Kearney. Nemažai 
lietuvių gyvena Jersey City ir 
yra lietuvių parapija, bėt or
ganizacinio veikimo nė viena 
sriovė nesudaro, 
narna iš senų laikų 
kaip kartą gen. 
yra pasakęs — 
and fade away.”

Iš mažųjų kolonijų, kurio
se lietuvių gyvena po kelias ar 
keliolika 
Cliffside 
lietuviai 
miestelių
kimas išlaikoma gerame laips
nyje.

Englewood gražiai gyvena 
pažangūnas Jonas Ališaus
kas. Apart čia gražios buvei
nės, turi du gražius vasarna
mius Seaside Heights, N. J.

Pasiganėdi- 
likučiais ir 
MacArthur 
“Grow old

šeimų, gerai laikosi 
Park. Čia ' susibūrę 
iš ' šios apylinkės 

ir organizacinis vei-

Jei .pasitikrins, kad tiesa, 
oolicija mano surasti karinin
kus, kad paliko nekaltą šešia- 1 
motę mergaitę miškuose.

—0---

.nimą - apsivedė Augustas Ei-
įlinkis su Marcinkiūte.
mingo jiems gyvenimo.

< —o—
Šulmistrams-Pažšrams
staigmena

Pereitą šeštadienį Jonui
Šulmistrams, Bronės

Balsienės pastangomis 
ją namuose buvo su- 
netikėta staigmena —

Lai-

ir
Bronei 
sesers 
ir pas 
rengta
juodviejų 15-kos metų vedybi
nio gyvenimo sukaktuvių pa
gerbimui balius.

Taipgi Jonui ir Agotai Pa- 
žėrams, Filerienės pastango
mis ir jos namuose buvo su
rengta tokia pat staigmena — 
20-ties metų vedybinio gyve
nimo sukaktuvių pagerbimui 
balius.

Abiejuose baliuose dalyva
vo po gražų būrelį svečių ir 
“jaunavedžius”' apdovanojo 
dovanomis.

—o—
Mirė

Spalio 16 d. mirė Jonas 
Vyšniauskas, sulaukęs 54 me
tų amžiaus. Jis jau sirginejo 
ilgas laikas, paskutiniu laiku 
visiškai sunkiai susirgo, nuė
jo į ligoninę ir ten mirė. J.—

Draugė Julia Stigienė, tū
lam laikui apleidžia mūsų 
miestelį, išvažiuoja lėktuvu j 
Kaliforniją, pas savo dukre
les.* (Jau išvažiavo spalio 24.) 
Buvo gera veikėja darbinin- • 
kiškam judėjime per daugelį 
metų, tai jos geros draugės, 
B. Navickienė, P. Sinkevičie
nė, M. Potšienė ir K. čereš- 
kienė, surengė išleistuvių pa- 
rę, kuri atsibuvo spalio 20 d. 
Liet. Tautiškam Name. Buvo , 
daug draugių moterų ir kele
tas vyrų, apie 50 viso svečių.

Prie gardžių valgių ir gėri
mų, bei prakalbų su linkėji
mais, ir dainų ir dovanų dėl 
draugės J. Stigienės, nepa
miršta ir Laisvės reikalai. • 
Aukavo sekančiai: J. Stigienė < 
$5; po $2 K. Kalvelienė, P. 
Klimas, G. Šimaitis; po $1 A.

H I Šukienė, R. Walant, E. Stepo- 
nauskienė, St. Raštikienė, O. 
Chestna, M. Potšienė, J. Skir- 
montienė, K. Sireikienė, K. 
Skliutienė, M. žaliukienė, M. 
BenevičienČ, E. 
T. Kaminskienė, 
čienė, E. Tenuk, U. Zalcskai- 
tė, J. Mineikis, J. Vaitiekūnas. . 
Po 50c M. Puodžiūnienė ir J. ' 
Volungevičia. Viso 
$30. Visiems širdingai 

—o— 
Liuosybės Choras 

koncertą-teatrą-šokius. 
lapkričio 17 d. Buvo 
koncertą rengti lapkričio 
d., bet kad įvyksta Laisvės 
koncertas Richmond Hill, j 

N. Y., o lapkričio 10 d. Wor- ' 
cesteryj teatras, tai ir nukel- 
ta į lapkričio 17 dieną.

G. Shimaitis

Kaulakienė, 
M. Markevi-•

sudėta
ačiū. "•

rengia
Įvyks 

nutarta * 
3 •

DAKTARAS NUžUDe 
ANTRĄ PAČIĄ

Fort Lauderdale, Florida. , 
— Kojų daktaras Frank 
Furch užmušė antrą savo 
pačią. Už pirmosios pačios * 
nužudymą 1937 metais jis 
buvo nuteistas 14 metų ka
lėti, bet po 8 metų paleis
tas.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St, Phila., Pa
Telefonas Poplar 4110

Už Valanda
Pridedant

10c už Mailę

Sistema Kreipkitės į

McHarris

GREENPOINT AUTO RENTAL Įsteigta 
1930

12 Bedford Ave., tarp Manhattan Ave. ir Lorimer St., Brooklyn, N. Y

Telefonas EV. 4-7769 Žemiausios kainos mieste

Imkite GG traukinį iki Nassau Ave



New Yorko^/Wa7i nloi Veteranai pikietavo Darbuotoją pagerbs
filmą “Desert Fox.” iškilmingame bankiete

Elmont gyventojai spalių 
30-tą balsuos statyti ar nesta
tyti gaisragesiams pastatą.

Laisvės Koncertai! atvyks 
dideliu būriu

Koki bus kiti balsavimai
% J

l inkimu dieną?

Dvi dešimtys jaunų vetora- Į 
nu spalių 20-tos vakarą ištisą 
valandą pikietavo Glok' 
atrą prie Times Square 
Yorke. Protestavo prieš 
mą filmos “The Desert

1
I ox

REIKALAVIMAI

Norwood o 
sekretorius, 

apie

nia Preibienė-Kazlauskaitė, ir 
William Zilaitis.

Jonas Grybą; 
Vyrų Ansamblio 
atsiuntė štai tokių žinių 
tai, kas iš ten atvažiuos dai
nuoti Laisvės koncerte ir kas 
atvyks svečiuosna su daini
ninkais :

Norwoodo Vyrų Ansamblį 
sudaro:

TENORAI: Jonas
Motiejus Uždavinis, 
Družas.

BASAI: J oi n a s 
Pranas Preibis, 
ruba.

DIREKTORĖ Gerda 
horst.

Su dainininkais iš Norwoo- Atlantic 
do atvyks Casperienė, 
Zarubienė-Y esiukeniūtė,

Imant paėjimu iš Lietuvos, 
tai įima veik visą Lietuvą: yra

Grybas, 
Stasys

Casper,
Andrew Za-

kiečių, taipgi žemaičių ir ku
piškėnų. Ir mes visi norėtu
mėm su New Yorko ir apylin- 
l^s lietuviais susipažinti Lais
vės koncerte.

JONAS GRYBAS

tuo pat 
s tuos

(Ameri- 
balsuoti

Balsuoti

Primintina, kad Laisvės 
koncertas įvyks jau už savai- 

dieną, Li- 
kam pas 

110th St.,
Olga Richmond Hill, N. Y. Pradžia 
Mi- 1,3:30 })o pietų, šokiai 7 vai.

į tės, lapkričio 4-tą
( berty Auditorijoje, 

Avė. ir Thruway 
vicške- 

išleidinėti

Moterą gimtadieniai visada 
įvyksta geru laiku

Praėjusį Moterų Apšvietus 
Klubo susirinkimą, spalių 18- 
tą, ir vėl turėjome minėjimą 
dviejų gimtadienių. Tam pasi
ruošusios atėjo dvi klubietės: 
Olga Reinhardt’ienė ir Anna 
Kazlauskienė, sekretorė.

Klubo reikalai ir kiti vi
suomeniški darbai, žinoma, 
ėjo pirmiausia. Bet gera nuo
taika visiems suteikė nuodar- 
bumo. Ne ilgai užtrukusiame 
mitinge daug kas padaryta.

Įsirašė nauja narė.
Išklausėme pirmininkės K. 

Petrikienės pranešimus apie 
ruošiamą prelekciją ir apie 
filmų popietį. Esame links
mas, kad gauta žymioji prele
gentė ir visuomenininke Kris
tina Stanislovaitienė iš Wa
terbury, Conn.

Stanislovaitienės prelekci- 
ja įvyks gruodžio 2-rą, Liber-

mą.
Narių pranešimuose patyrė

me, kad mūsiškės darbuojasi 
ir kitose organizacijose. Pa
vyzdžiui, Kostė Karpavičienė 
surinko ant blankų virš $20 
ginti sveturgimiams nuo de
portavimų. Tūlos narės pa
skleidė ir daugelis pasiuntė 
sveikinimų ir prašymų ,įstai
goms ir atstovams svarbiais 
visuomenės reikalais.

Pirmininkės, taipgi komisi
jos narės Mrs Mikniaus pra
nešimą, kad jau apžiūrėta 
medžiaga ir padaryta pradžia 
Liberty Auditorijos langams 
užlaidų fondui, klubietės en
tuziastiškai sutiko.

Bet prašymų, vietoj narės 
sudėjo $19 (kai kurios buvo 
davusios pirmiau) ir J. Gu
žas dadėjo $5. viso tą dieną

tam rengtis, visi kviečiami. 
Įėjimas nemokamas. O filmas 
rengsime Moterų Dienai.

Balsavome Lietuvių Litera
tūros Draugijos Centro Ko
miteto rinkimuose. Išrinkome 
lapkričio 11-tą įvyksiančion 
LLD apskrities konferencijon 
delegates, taipgi delegates vi
so miesto ir artimosios New 
Jersey lietuvių organizacijų 
konferencijon, kuri įvyks lap
kričio 18-tą, Liberty Auditorį- 
joje. Ir delegatę į Lietuvių 
Namo Bendrovės Suvažiavi-

Robert Taylor ir Debo
rah Kerr naujausioje fil- 

•» moję “Quo Vadis.” Ją 
«. pradės rodyti lapkričio 

8-tą dviejuose teatruose— 
Capitol ir Astor ant 
Broadway.

Prietikiai — su piratų 
karaliene prie vairo!

“Ann of the 
Indies”

žvaigždžiuoja —Jean Peters 
Louis Jourdan ★ Derba Paget 

ir scenoje 
JACKIE MILES

Arden-Fletcher Gražuoles
Ballerina Nancl Crompton 

The Will Mastin Trio 
su Sammy Davis, Jt, ir kitais.

ROXY 7th Ave. ir 50th Street

Susirinkime prisidėjo: Sas- 
na $5, Frances Kazokicnė ir 
Suzanna $2, Ona Titanienė 
$2. Po $1 : Mary šmagorienė, 
Elzbieta Paškauskienė, Ona 
Globičienė, Irena Levanienė, 
Rožė Laukaitienė, Marijona 
Kulikienė, Anna Višniauskie- 
nė, Anna Kazlauskienė, Olga 
Reinhardt, Simpatikė.

Kelios narės pažadėjo ko- 
| misiiai talkos užlaidas siūti.

Užbaigus darbus, šio vaka
ro vedėja Mary Tamelis pa
skelbė, jog prasideda gimta
dienių pobūvis. Suzannai Ka- 
zokytei vedant, sugiedojome 
abiem po “happy birthday.” 
Bet jos mums užgiedojo dar 
stipriau: su tortais, šaltame, 
karštais ir šaltais gėrimais. 
Buvo ant stalo ir didelis bu
kietas iš Kazlauskų darželio.

Įdomaujančių narių klausi
nėjamos, celebrantės prisipa
žino, -jog jų abiejų gimimo 
diena yra spalių 24-ta. Bet, 
sako, norėjome tą progą pa
naudoti palinksminti mūsų 
visas susirinkimus lankančias 
drauges ir pastiprinti klubą. 
Drauginga, smagi nuotaika 
visuomet gelbsti draugijoms 
bujoti ir daug nudirbti.

Draugė Reinhardt sakė, 
kad jai jau 60 metų. Tačiau 
iŠ jos energijos negalėtumei 
to spręsti. Jinai. išauginusi 
gabius ir pavyzdingus du sū
nus, yra dirbusi draugijoms 
nesuskaitomų bankietų ir ba
lių gaspadinystėse. Bet nepa
seno, dažnai tebematome ją 

į tuose ir kituose organizaęi- 
joms darbuose ir visuose svar
biuose susirinkimuose, o taip 
pat ir pramogose.

Tas pats pasakytina ir apie 
Kazlauskienę. Jinai — kiek 
jaunėlesnės kartos. Tačiau ir 
jos sūnus, gabus vyras, taipgi 
jau atitarnavo praėjusiame 
pasauliniame kare ir gyvena 
su savo šeima. O jinai tebe
dirba daugelį darbų. Jinai, 
beje, yra moterų naujausios 
knygelės pardavimo čampionė 
mūsų klube. Klubietč

Yra pasiūlytos piliečiams 
nutarti konstitucinės pataisos 
(amendments). Pataisos rasis 
ant balsavimo mašinos. Pabal
savę už kandidatus, 
pradėjimu balsu o 
amendmentus.

I Darbininkų partija
1 can Labor) patarė 
taip:

Amendment 4 — 
prieš (balsuoti NO).

Visus kitus balsuoti teigia
mai—už juos (balsuoti YES).
Dėl ko balsuoti prieš
4-jj amendmentą?

Jis. autorizuotų 
Authority '(didžiojo

I lio) valdininkus
I valstybės kredito bonus ir ki
tokias paskolų garantijas. To- 

! mis paskolomis gautus pini
gus galėtų suvartoti taip, kaip 
: tai viršenybei patiktų, be jo- 
■ kios įstatymiškos ar valdinės 
kontrolės.

Darbiečiai sako, kad tokių
I nepriklausomų nuo visuomc- 
! nes kontrolės valdinių agen
tūrų neturėtų būti, nes jęs 
būtų viršvaldines (supergo- 
vernment).
Koki tie patariamieji 
užgirti Amendmentai?

Amendmentai 1 ir 2 — Rei- 
; kalauja \sudaryti sąlygas, 
kad esantieji militarinėjc tar
nyboje asmenys ir tūli jų šei-

1 mų nariai lengvai galėtų už
siregistruoti ir balsuoti rinki
muose.

Amendmentas 3 -L— Siūlo 
padidinti pensijas valstybės 
ir miestų valdiniams darbi
ninkams,. įskaitant mokytojus. 
Pakėlimą turėtų gauti ir 'tie, 
kurie bus jau išėję ant pensi
jos pirm įgalinimo 'šio priedo.

Amendment^’ 5 — Įgalintų 
vieną valdinę įstaigą iškelti 
apeliacinę bylą prieš kitą val
dinę įstaigą; Ir įgalintų aukš
čiausią valstybės teismą įsikiš-

ti bylon ir be apeliacijos, jei
gu jam atrodytų, kad kur 
nors neprisilaikyta įstatų.

Amendmentas G — Leistų 
miestui užtraukti paskolas: 
važiuotei pagerinti $500,000,- 
000; mokykloms apie $40,- 
000,000; bendrai bile kuriems 
kitiems miesto reikalams 
$45,,000,000. Bet paskolos tu
rėtų būti -paremtos pilnu ap- 
kaijnavimu miestinio turto, o 
ne pa viršutinių bendruoju.

Ameridriipptas 7 — Įgalin
tų miestinį^ teismus spręsti 
$3,000- iki ‘$6,000 liečiančias 
bylas, kas dabar vykdoma vy
riausiame. teisme.

Amendinentas 8 — Leistų 
tūliems apeliacinio ir vyriau
siojo teismo teisėjams eiti mi- 
litarinę tarnybą be rezignavi- 
mo iš teisdarystės.

Barbenai streikuoja
Antra savaitė New Yorke 

streikuoja apie 3,000 barbe- 
rių. Reikalauja pridėti ąlgos 
po $8 per savaitę, šapos pi
lt i etų o jam os.

Savininkai sako, kad jeigu 
jie po tiek priedo duotų, turė
tų kelti ir plaukų kirpimo kai
nas iki $1.50 ar iki $2.

OPS raštinė paskelbė, jog 
kalėdinių eglučių kainos bus 
nekontroliuotos.

Renkama 23 asmenų džiū- 
rė nagrinėti Staten Island 
gemblerystes ir suktybes.

Žuvautoji; kontestas
’ 'Gale šios savaitės Coney 
Islaride vykdys žuvautoj ų 
kontestą sui prizais pagavu- 
siems didžįausią žuvį. Jaųnu- 
kaii iikii -1*6 'metų i amžiaus žu
vaus šeštadienį, o suaugusie
ji :— sekmadienį, Steeplecha
se prieplaukoje.

i Imatuotojai aiškino, kad ta 
garbina nacių generolą 
mel ir yra išdavimu ka 
vybę padėjusių amerikonų.

Pi kietą suruošė A,merican 
Veterans for Peace newyor- 
kietis skyrius, kurio daugelis 
narių kariavo Afrikoje prieš 
tą nacių

Seneliui mokslo 
visuomenininkui Dr. 
Dubois pagerbti yra 
mas bankiotas lapkričio 
vakarą, unijų centro 
Romu, 13 Astor Place, 
Yorke. Pradžia 7:30.

vyrui

rcngia-
16-tos

.New

įėjimas bankietan brango

to, kad tą dešimkę kas pra- 
valgytų-pragertų. Norima su
kelti fondą senelį kovotoją už

generolą.
buvusio Taikos
Centro vadai yra

I

! kalėjimu
kartu iššaukęs, gaiš-Trečiu 

ragesius 
kietis Edward IIill nuteistas 
45 dienas kalėti.

Whatever happens

Remember to Register!
AND GIVE YOUI^ 
BUCK TO PACU

Pirm piliečių registraci
jos balsavimam CIO poli
tinės veiklos komitetas 
(PAC) primine unijis- 
tams užsiregistruoti. Ir 
ragino pasimoketi politi
niams reikalams dolerį. 
Einant Taf-Hartley aktu 
tapo uždrausta unijoms
vartoti kitokius pinigus
rinkimų kampanijoms, 
kaip tiktai specifiškai 
tam tikslui surinktus po 
doleri nuo nario.. Tur- 

«■ 

čiams vis dar tebėra va
lia išleisti rinkimams tiek, 
kiek jie nori. Tad jie daž
niausia ir nuperka rinki
mus.

IŠMOKITE VAŽINĖT PER TRAUKA
Dviguba | 

Kary 

Kontrolė
Klasės Dėt

Motery

Laisniuoti

Instruktoriai
Kreipkitės 

į McHarris

Įsteigta 1930

6 LEKCIJOSGREENPOINT AUTO SCHOOL
12 Bedford Av., tarp Manhattan Av. ir Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Imkite GG traukinį iki Nassau Avenue. Tel. EV 4-7769

keturi kiti 
Informacijų 

grasinami 
už sėkmingą vado

vybę taikos darbo.

Kadangi senelis DuBois yra 
virš 80 metų, tad ji pažįstan- 
tieji tikrina, kad jo siuntimas 
į kalėjimą reiškia jo įstūmimą 
kalėjimai! visam, amžiui.

Automobiliu Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku 
ir Chauffeur’iu

AU 
REI

ro 
’Al

Baigus mokyklą išduodame diplo
mą, padedamo gauti vairutojo 
laisnius. Pamokos dienom ir va
karais. Mokykla atdara kasdien. 
Aiškinimai lietuvių ir anglų kal
bose.

Direktorius
L. TICIINIAVICTUS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City

Tel. GRamercy 7-8951

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

TONY’S <
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

HELP WANTED—MAL£ £ 
REIKALINGAS DARBININKAI 
Laisvės ištaigai reikalingas dar

bininkas prie ekspedicijos darbo;' 
taipgi turi mokėti troką vairuoti. 
Lengvas darbas, greit išmokstamas. 
Kraipkitės: 110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y.

PAIEŠKOJIMAS k
Pajicškau brolio William Kašėtos. 

Paeina iš Kašėtų kaimo, Vilniaus 
gub. Petro Kašėtos sūnus. Vedė 
žmoną, Maynard, Mass. Vėliau per
sikėlė gyventi artimai New Yorko. 
Aš, Ona Kašėtaitės, dabar po vyru 
Ona Casper, atvyksiu i Laisvės 
Koncertą, kuris atsibus Lapkričio 
(Nov.) 4 d., 1951, Richmond Hill, . 
N. Y. Jai tebegyvenant netoli New 
Yorko, tai mylėčiau susitikti Lais
vės koncerte ir atnaujinti brolišką 
pažint). Turiu labai svarbų reikalą. 
Jei negalėtum j Laisvės koncertą 
atvykti, tai meldžiu atsiliepti laiš
ku, arba atvažiuoti pas mus, po 
šiuo antrašu: Ona Kašetaitė-Casper, 
35 Fairview Rd., Norwood, Mass.

(209-211)

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewcs St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai^ kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6283

Matthew A.
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

A

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J. '

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

REPUBLIC BAR & GRILL
. Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto
LIKERIO, VYNO AR ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų

492 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Kampas Union Avė. ir Hooper Street

Telefonas
EVergreen 4-8969

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS *
Pertvarkė ir pagerino savo

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen 4-8174

6 pusi.—Laisve ( Liberty)-’šeštad., Spalių-October 27, 1951




